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Geslaagde schoolreisjes!
Intussen is iedereen veilig thuis en (een beetje) bijgeslapen
na zeer geslaagde schoolreisjes.
Fijn om te zien hoe zeer alle kinderen hebben genoten!
Ik wil graag via deze weg nogmaals iedereen bedanken voor
alle voorbereiding en hulp voor deze geslaagde dag!
Groetjes,
Pim

Kalender:
Ma 6-6
Di 7-6
Woe 8-6
t/m
Vrij 17-6
Do 16-6

Tweede Pinksterdag
Studiedag
Cito’s

Afsluiting Thema

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
Flyer webinar Zindelijkheid
Muziek en dansoptreden voor jong
en oud
Uitnodiging ouderbijeenkomst
Gamen

Vakanties
Hieronder alvast het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023.
De kalender met alle andere vrije dagen, studiedagen en activiteiten volgt later in het jaar.
Herfstvakantie
24 t/m 30 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 8 januari
Carnavalsvakantie
20 t/m 26 februari
Pasen
10 april
Meivakantie
24 april t/m 7 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
17 juli start
Gevonden voorwerpen
Er zijn intussen weer veel gevonden voorwerpen op school achtergebleven.
De komende twee weken liggen al deze spullen ’s morgens bij de hoofdingang. Mocht u nog iets missen, dan ligt het er
misschien wel tussen. Na deze twee weken gaan alle overgebleven spullen naar het goede doel.
Binnenkomst groep 1/2 en 3
Voorheen stonden de leerkrachten van groep 1/2 en 3 altijd bij het hek om de kinderen te ontvangen.
Vanaf woensdag 8 juni staan de leerkrachten voortaan bij de deur van de klas.
U bent dus van harte welkom om gewoon mee te lopen tot de voordeur van de klas. Op deze manier kunnen we de
kinderen nog steeds welkom ontvangen en meteen effectiever gebruik maken van de inloop.

Go with the show
Het is al bijna zover! De leerlingen hebben al veel en hard geoefend om op donderdag 16 Juni een geweldige show te
kunnen laten zien op het podium. We willen jullie dan ook van harte uitnodigen om deze voorstelling te komen
bewonderen op ons schoolplein. De tijden zijn hierbij als volgt:
12.30-13.15: Voorstelling groep 1 t/m 4 (inclusief de groep 4 leerlingen van groep 4/5)
13.15-13.25: Pauze
13.25-14.15: Voorstelling groep 5 t/m 8
Omdat we de voorstellingen splitsen maken we het mogelijk dat ouders kunnen aansluiten bij de voorstelling waarin
hun kind zal spelen. Jullie zijn natuurlijk van harte welkom om beide shows te komen bewonderen, maar het is altijd
mogelijk om tijdens de pauze af te haken. Wel willen we jullie vragen om met maximaal 2 volwassenen per kind te
komen kijken.
Mochten jullie de spanning niet langer kunnen bedwingen kun je op woensdagavond al eens naar (de opbouw van) het
podium komen kijken! Zoals jullie wellicht weten hebben we namelijk last van hangjongeren op het schoolplein in de
avonduren en we zouden het vervelend vinden als er iets gebeurt met het podium. Dus als je het podium wilt komen
bewonderen, zouden jullie ons kunnen helpen door af en toe een oogje in het zeil te houden zodat er niks gebeurt met
het podium. Onze dank is groot!
Bij slecht weer is de show in de sporthal.
Namens de MR
Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Wiljon Brouwers, vader van Ties (13), Wietse (11) en Hessel (7).
Samen met Esther en de kinderen woon ik in de Schoolstraat in Moergestel.
Naast de dagelijkse zorg voor onze jongens, ben ik werkzaam als zelfstandig
consultant en adviseer ik uiteenlopende organisaties over (werk)processen,
functies en beloningen.
De afgelopen jaren ben ik als Voorzitter van de MR betrokken geweest bij het
reilen en zeilen op BS De Vonder. Dit is formeel mijn laatste jaar, maar ik wil me
met plezier herkiesbaar stellen voor nog eens 3 jaar.
Waarom? Omdat ik denk dat wij trots kunnen zijn op de inzet en betrokkenheid
van de medewerkers en vele vrijwilligers van BS De Vonder, maar dat er ook best
zaken zijn die anders en/of beter kunnen. Daarnaast hecht ik -met 3
schoolgaande kinderen- belang aan (behoud van) kwalitatief goed onderwijs in Moergestel en dat is in mijn ogen geen
vanzelfsprekendheid. Hiervoor dient de school onder meer te waken voor ‘bedrijfsblindheid’ en alert te blijven op zowel
maatschappelijke als vakinhoudelijke actualiteiten en ontwikkelingen. Een positief kritische MR kan hierbij een
belangrijke rol spelen en daar lever ik graag een bijdrage aan!

