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Koningsspelen en dan lekker vakantie!
Na morgen hebben we twee weken welverdiende
meivakantie. Een tijd waarin iedereen kan genieten van het
(hopelijk) lekkere weer en weer even kan opladen na een
drukke periode.
Voor het zover is maken we er natuurlijk morgen eerst nog
een fantastische dag van met de Koningsspelen!
Geniet ervan morgen en alvast een hele fijne vakantie!
Groetjes,
Pim

Kalender:
Ma 25-04
t/m
zo 08-05
Di 10-05
Do 12-05

Meivakantie

Kanjer kijk moment
Kanjer kijk moment

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
Routekaart ‘Als je uit elkaar gaat’
Schoolvoetbaltoernooi
Flyer – Op weg naar de middelbare
school

Veiligheidsmonitor
Graag vragen we uw aandacht voor onze jaarlijkse afname van de "Veiligheidsmonitor".
De Veiligheidsmonitor helpt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs om de sociale veiligheid in en rond de school
te monitoren en verbeteren. Het geeft onze school meer inzicht in hoe onze leerlingen de veiligheid op school ervaren,
met welke incidenten ze te maken hebben en hoe het is gesteld met het veiligheidsbeleid op school.
De vragen worden afgenomen bij leerlingen, leerkrachten en ouders.
De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 vullen de vragenlijst zelfstandig in.
We stellen het op prijs als u deze vragenlijst in wilt vullen voor vrijdag 29 april 2022.
U kunt vindt de vragenlijst op www.veiligheidsmonitorpovo.nl/ouderspo
Hieronder treft u de inloggegevens:
Groep 1/2 Elly en Majella

sdr35

Groep 1/2 Jeske en Ilse

ntvw2

Groep 1/2 Kim

k45rr

Groep 1/2 Lotte en Karlijn

7pxxz

Groep 3 Jamy en Chantal

t2swf

Groep 3 Kristel en Tineke

pn4dj

Groep 4 Bram

z6xsk

Groep 4/5 Sanne en Janne

rn56w

Groep 5 Anita en Bertrand

cc5h7

Groep 6 Marit

72d7t

Groep 6 Vera

pck43

Groep 7 Danique en Marjan

44jf4

Groep 7 Thijs

3wpbm

Groep 8 Anne en Stan

d2pxj

Groep 8 Nienke

77z4q

Verkiezing oudervertegenwoordiger (Voorzitter) voor de MR
Elke school heeft een MR waarin ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) meepraten over
schoolbeleid. De MR geeft advies en moet instemming verlenen als de school beleid wil veranderen.
Daarnaast heeft de MR een controlerende functie. Zo bespreekt de MR o.a. het jaarplan, de begroting en het
formatieplan. Eigenlijk kun je stellen dat de MR gaat over het hele reilen en zeilen op de school. De MR gaat niet over
het organiseren van schoolactiviteiten, hiervoor is de Ouderraad. De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar en
neemt ook deel (door afvaardiging) aan de GMR van Stichting BOOM.
MR lid ben je voor bepaalde tijd (3 jaar). Voor het volgende schooljaar (2022-2023) komt er een positie vrij in de
Oudergeleding ((O)MR) als Voorzitter. Heb je interesse om deel te nemen aan de MR? Ben je in staat om met een
overkoepelende en objectieve blik te kijken naar de beleidsmatige aspecten op de Vonder? Grijp dan nu je kans en stel
je verkiesbaar.
Jezelf verkiesbaar stellen kan door je aan te melden via mr.devonder@stgboom.nl onder vermelding van ‘kandidaat
Voorzitter (O)MR’. Schrijf in je aanmelding in het kort iets over jezelf met daarbij een (pas)foto. Dit stukje zal (met foto)
worden gebruikt in de voorstelronde voor verkiesbare kandidaten welke gecommuniceerd zal worden in de nieuwsbrief
van 27 mei.
We zien je aanmelding graag verschijnen….
Namens de MR,
Wiljon Brouwers (Voorzitter)

Schoolvoetbaltoernooi
Hallo allemaal,
Elk jaar organiseert Audacia een schoolvoetbaltoernooi voor alle kinderen uit Moergestel van groep 1 t/m groep 8. Dit
jaar zal het toernooi plaatsvinden op woensdag 18 mei (geplande starttijd 15.00 uur met prijsuitreiking ca. 19.30 uur).
Als jullie al eerder hebben meegedaan, weten jullie dat dit altijd een supergezellig toernooi is. Heb je nog nooit
meegedaan, dan moet je het zeker een keer meemaken!!!
Meer informatie hoe je je kunt aanmelden vind je in de bijlage!

Herdenken op 4 mei
Park Stanislaus nodigt de kinderen van de scholen en de (wijk)bewoners van Park Stanislaus uit om samen op 4 mei een
herdenkingstocht door het park en de tuin te lopen. Meer informatie hierover vindt u in de meegestuurde bijlage.

Koningsspelen
Morgen gaan de koningsspelen weer van start!
Denken jullie, naast leuke aankleding in rood-wit-blauw of oranje, ook aan:
-Insmeren met zonnebrand
-Een hoofddeksel tegen de felle zon
-Een flesje water Tot morgen!

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!

