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Musical, warm en bijna vakantie!
Afgelopen week hebben de groepen 8 een spetterende
musical op het podium gezet. We hopen dat iedereen heeft
genoten!
De komende dagen wordt het erg warm. Daarom nemen we
een aantal voorzorgsmaatregelen. Verderop in deze
nieuwsbrief meer informatie hierover.
Daarna is het voor iedereen tijd voor een welverdiende
vakantie!
Met vriendelijke groet namens het team van de Vonder,
Pim

Kalender:
Ma 18-07
Di 19-07
Do 21-07
Do 21-07
Vrij 22-07

Brandweer en
badjesdag
Tropenrooster
Afscheid groep 8
Uitglijden groep 2
12.00 uur uit en dan
vakantie

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
-Trefbaltoernooi

Tropenrooster
Komende week wordt het erg warm met een piek op dinsdag. Uit veiligheidsoverwegingen stellen we daarom op
dinsdag een tropenrooster in. Wat betekent dit:
- Dinsdag 19-07 is een korte schooldag van 8.30 tot 12.30
- Vanzelfsprekend bieden we tot 14.30 noodopvang aan voor de kinderen die echt niet eerder naar huis kunnen.
Let op: er wordt geen onderwijs gegeven, enkel noodopvang. Mocht u hier gebruik van maken, dan mag dit
doorgegeven worden via p.sigmans@stgboom.nl
- De school sluit in het geheel om 14.30 dus eventuele geplande afspraken etc. komen in principe te vervallen.

Brandweer en badjesdag
Gezien het weer de komende dagen zorgen wij maandag middag voor verkoeling voor de kinderen 💦💧💦
De groepen 1-2 mogen op het kleuterplein door de sproeier of in badjes spelen (heb je er een thuis die we mogen
gebruiken op eigen risico dan mogen ze maandag, eventueel opgeblazen, worden meegegeven)!
De groepen 3 t/m 8 zullen zich op het grote plein vast ook vermaken met dank aan de brandweer💦🚒
Wat hebben we dus nodig;
- Ingesmeerde kinderen 😉
- Badkleding en eventueel een shirt dat nat mag worden.
- Slippers/sandalen
- Handdoek
Let op; de kinderen (die niet naar de bso gaan) zullen om 14.30 uur in hun badkleding naar huis gaan!
Wij hebben er al zin in 🥵

Jaarkalender
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de jaarkalender, zodat we zeker weten dat alles erin staat en dat alle data
kloppen. Volgende week ontvangt u, samen met de laatste nieuwsbrief, de juiste kalender.

OPROEP aan alle ouders
Om jaarlijks leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren, heeft ook onze school een ouderraad.
Denk qua activiteiten aan; Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, schoolreisje, maar ook aan het jaarlijkse ijsje en het
begeleiden van de groepsouders.
Om dit allemaal te kunnen organiseren, komen we ongeveer 6 woensdagavonden per jaar samen.
Tijdens een OR vergadering geven we invulling aan de activiteiten en verdelen we de taken.
Activiteiten worden dan bedacht tijdens momenten waarin we in een kleinere setting samenkomen, vaak in combinatie
met leerkrachten.
Op dit moment bestaat de ouderraad uit 9 enthousiaste leden. Echter om het voor iedereen leuk en behapbaar te
houden, hebben we minimaal 15 leden nodig.
Vind jij het leuk om in het nieuwe schooljaar te helpen, de kinderen een glimlach op hun gezicht te bezorgen? Meld je
dan alsjeblieft aan, zo blijven we voldoende ruimte houden om alle activiteiten te organiseren voor onze kinderen!
Heb je vragen of wil je je graag aanmelden, dit kan via ouderraad.devonder@stgboom.nl
Woensdag 21 september om 20.00u staat de eerste vergadering van schooljaar 2022/2023 gepland, we hopen een
aantal van jullie daar te zien!
Hartelijke groet,
De Ouderraad
Groepsouders
Eerder is vanuit de OR aan de huidige Groepsouders een mail gestuurd aangaande komend schooljaar. In deze mail is
gevraagd of je als huidige Groepsouders je rol wilt voortzetten. Er kwamen een aantal afmeldingen binnen maar ook
een aantal verzoeken om te wisselen van klas. De gaten die vielen bleken voor een groot deel op te vullen door aan de
wensen van wisselen te voldoen. Om deze reden kan het zo zijn dat de klas waar uw kind in zit komend jaar één of twee
nieuwe Groepsouders heeft. In de klassen waar geen oplossing voor handen lag is een oproep gedaan voor nieuwe
Groepsouders.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet,
De Ouderraad

