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Goed nieuws: Kees is geboren!
Op 18 maart, iets eerder dan verwacht, is Pim vader
geworden van een zoon met de naam Kees!
Alles gaat goed gelukkig! Wij wensen hem en zijn gezin heel
veel geluk!
In de komende weken zal Pim weinig op school zijn en wat
minder goed bereikbaar zijn via de mail.
Met vragen kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht. Zij
zullen deze, indien nodig, doorgeven aan de juiste persoon
op school.

Kalender:
05-04
05-04
06-04

Nationale buitenlesdag
MR vergadering
Studiedag
Alle kinderen vrij!

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
Handle with Care

Pasen
In de schoolkalender staat dat de Paasviering op woensdag 13 april is maar dat wordt donderdag 14 april.
Voordat we het weten is het al weer Pasen. Dit jaar willen we dit feestelijk vieren met een Paasontbijt. En wel op
donderdag 14 april, om 8.30 uur, in de eigen klas.
Op maandag 4 april komen er lijsten op (of bij) de deur van de klassen te hangen. Op deze lijsten kunt u opschrijven wat
voor lekkers (drinken en/of eten) uw kind meebrengt.
We zetten er ook standaarddingen op, zoals bv. een pak melk, boter, brood of een pak crackers.
De OR zorgt ervoor dat er ook voor de kinderen met een allergie uiteraard iets lekkers op tafel komt te staan.
Ieder kind brengt zelf een (plastic) bord, beker en bestek mee van thuis.
Deze dag hoeven de kinderen geen fruit mee te brengen. Wel graag gewoon 2x drinken en brood voor de lunch pauze
Groetjes van de Paascommissie
Herinnering rondleidingen en inschrijvingen
Ook al duurt het misschien nog een tijdje, toch zijn we al druk aan het puzzelen voor volgend schooljaar.
Heeft u een dochter of zoon die komend schooljaar 4 jaar wordt? Schrijf ze dan tijdig in!
Het helpt ons namelijk enorm als we dit op tijd weten. Het aanmeldformulier zit in de bijlagen.
Mad Science
De kinderen uit groep 4 t/m 8 die deelnemen aan Mad Science, zullen de eerste keer door de leerkracht naar het juiste
lokaal worden gebracht. De kinderen van groep 1 t/m 3 zullen iedere bijeenkomst door Magret worden opgevangen en
naar het juiste lokaal worden gebracht. Denkt u zelf aan iets te eten en te drinken voor na school?
Helaas is het niet gelukt om met Mad Science een vervangende datum te vinden voor de bijeenkomst van 2 juni.
Daarom is besloten van de bijeenkomst van 19 mei een dubbele te maken, dat wil zeggen dat deze eindigt om
16.45 uur in plaats van 15.45
Naschoolse Sport
We zijn al aardig op weg in het schooljaar, maar er staan toch nog vijf volledige lessen Naschoolse Sport in de planning!
Lijkt het je nog leuk om een gratis uurtje extra te komen sporten na schooltijd, dan is dat nog mogelijk! Kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 kunnen deelnemen op dinsdagmiddag van 14:45 t/m 15:45 uur. Weet je niet zeker of je het leuk gaat
vinden, kom dan vrijblijvend een keertje mee bewegen. Heb je zelf nog leuke les ideeën, laat ze weten, wie weet
kunnen we ze dan gelijk uitvoeren!
Hopelijk tot dinsdagmiddag en als er nog vragen zijn, mag je die altijd stellen!
Groetjes, juf Paula (paula@natuurlijkgezondoisterwijk.nl)

Ahoy maatjes!
Het is weer zover! Vanaf nu kunnen jullie je inschrijven voor Jvw 2022. Wil je meedoen, kan je iets als vrijwilliger voor
ons betekenen of heb je zin om in de week zelf je handjes uit de mouwen te steken? Alle hulp is welkom! Schrijf je dus
nu in of mail voor meer info naar nikki@jvwmoergestel.nl
Jvw 2022 is van 29 augustus t/m 2 september. Het thema houden we nog even geheim, maar misschien kan je de hint in
deze post al vinden…
Inschrijven kan via www.jvwmoergestel.nl
Hopelijk tot dan!
‘Handle with Care’
Graag uw aandacht voor de bijlage.
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage van het lopende schooljaar wordt in april 2022 geïncasseerd.
Ouderraad
Help je graag mee met het organiseren en begeleiden van activiteiten op de school van je kind? Dan zoeken we jou!
11 mei is er een vergadering van de OR in de teamkamer van bs de Vonder.
Wanneer jullie zin hebben zijn jullie welkom om deze bij te wonen.
De inloop van de vergadering is om 20.00 uur.
Meer informatie over de ouderraad vindt u in de bijlage.
Juffrouw Marina
Misschien hebben jullie het intussen al gehoord: juffrouw Marina gaat De Vonder verlaten. Zij zal aan de slag gaan bij
ALEZ-academie in Breda. Op 30 maart zal haar laatste dag zijn in groep 7. Wij wensen haar heel veel succes en plezier
met deze nieuwe uitdaging!

Het is een hele kunst!

Dat is het thema waar we in de groepen 1-2-3 alweer voor de derde week
mee bezig zijn. Het leerplein beneden wordt langzaam omgetoverd tot een
echt museum.
We vinden het heel fijn dat we ook weer bezoekers uit mogen gaan nodigen
(de papa's en mama's van deze kinderen).
De tentoonstelling gaat plaatsvinden in de week van 11 april.
Precieze data en tijden volgen nog via de eigen leerkracht!
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vinden op school de Koningsspelen voor alle groepen plaats! De kleuters zijn om die reden op 19
april vrij. Voor deze feestdag zijn we op zoek naar hulpouders! Zie bijlage voor meer informatie!
Bijlagen bij deze nieuwsbrief

•
•
•

Informatie 'Handle with Care’
Informatie OR
Brief Koningsspelen

