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Carnaval komt eraan! 

 

Carnaval staat alweer bijna voor de deur. 

Hoewel het nog twee weken duurt, is iedereen al druk bezig 

met de voorbereidingen. Voor het eindresultaat bent u als 

vader, moeder, opa, oma, oom, tante, broer, zus (of wie dan 

ook ) van harte uitgenodigd! 

Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie hierover. 

 

We hebben er nu al zin in! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Vonder. 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

Aanmeldformulier 

Jaarprogramma Natureluurs 

Puberbrein flyer 

 

 



 
 

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? Dan ontvangen we altijd graag tijdig het 

aanmeldformulier. Het helpt ons namelijk enorm als we dit op tijd weten.  

Het aanmeldformulier zit in de bijlagen. 

 

Carnaval 

Komt dat zien…! Alle kinderen van de Vonder gaan in unne’n opstoet!  

 

Wanneer: vrijdag 17 februari  

Tijd:  vanaf 09:00  

Route: start is vanaf het schoolplein, door de Kasteellaan, de Voorburgstraat, de Boonhofstraat, de 

Huijsackerstraat en tot slot via de Kerckackerstraat terug op het schoolplein!                                           

 

Na de optocht zullen de kinderen een programma in de klas hebben voordat we in de middag naar  

Den Boogaard gaan om te kunnen carnavallen en hossen! 

 

Vanwege de rust voor de kleuters hebben we ervoor gekozen om de kleuters na de optocht een eigen Carnavalsfeest te 

laten bouwen in de school. Zij zullen niks tekort komen en kunnen op die manier op een prettigere manier Carnaval 

vieren met vriendjes en vriendinnetjes.  

 

Alle kinderen mogen om 14.30 opgehaald worden op school. Ook de kinderen vanuit Den Boogaard lopen gezamenlijk 

met de leerkracht naar school toe en kunnen daar dus opgehaald worden om 14.30.  

 

Namens de MR 

Beste ouders,  

 

Als ouder ben ik ooit begonnen met het helpen bij schoolactiviteiten zoals Pasen, Carnaval etc. in de OR (ouderraad) en 

daarna heb ik de overstap gemaakt naar de MR (medezeggenschapsraad). Heel interessant om samen met twee andere 

ouders en drie leerkrachten, een bijdrage te kunnen leveren aan het schoolbeleid en mee te denken over 

onderwijsinhoudelijke keuzes.   

Helaas is het tijd om het stokje over te dragen in juni. Thijn, mijn jongste, gaat ook naar de middelbare school toe, maar 

dit betekent dat iemand anders deze mooie kans ook met twee handen kan aangrijpen. Binnenkort komt hiervoor een 

oproep in de nieuwsbrief, maar denk er alvast over na!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lilijan van Boxtel 

 

  



 
 

Reminder lustrum en ouderhulp 

Op de Vonder is het feest! En wel van maandag 15 mei 2023 t/m woensdag 17 mei 2023.  

Zoals u wellicht niet ontgaan is, bestaat onze school dit schooljaar 10 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden!  

Iedere 10e van de maand is er een verrassing in het teken van ons 10 jarig lustrum. Zo hebben we op 10 januari al 

kunnen genieten van heerlijke oliebollen en een erg geslaagde nieuwjaar toast! Benieuwd wat er 10 februari gebeurd! 

 

We willen een aantal data alvast op tijd met u communiceren, omdat we deze dagen ook graag met u samen willen 

vieren en omdat we een aantal dagen niet kunnen vieren zonder uw hulp.   

 

Wat kunt u alvast noteren in de agenda:  

• Maandagochtend 15 mei 2023 om 8.30u: opening van de feestelijke week.  

• Maandag 15 mei (gedurende de dag): activiteit waar ouders ook welkom bij zijn.  

• Dinsdag 16 mei hele dag: activiteit met behulp van ouders, voornamelijk van groep 1 t/m groep 5.  

• Woensdag 15 mei 2023: activiteit met behulp van ouders. (Ca. 9.00u – 12.00u)  

 

Wilt u zich al aanmelden voor 16 of 17 mei?  

Dat mag! Mail dan naar administratie.devonder@stgboom.nl  

 

Wij gaan er een onvergetelijke week van maken en hebben er nu al zin in!  

 

Vette Vogel festijn 

In de winter hebben vogels het lastig in de natuur. Er is minder te eten en het is koud waardoor ze meer energie 

verbruiken. Je kunt de vogels helpen door in de winter vetbollen, vogeltaarten en pindaslingers in je tuin op te hangen. 

Natureluurs houdt daarom het Vette vogels festijn op zondag 12 februari van 10u-12u. Kom jij ook meehelpen dan 

kunnen we in het voorjaar weer genieten van al die fluitende vogels.  

 

Kom en steek je handen uit je mouwen voor de vogels in de natuur! 

 

 Deelnemen kan door aanmelding vóór vrijdag 10 februari via de mail: natureluurs@ivnoisterwijk.nl  Vermeld in de mail 

duidelijk je naam en leeftijd. Na aanmelding krijg je meer details over deze activiteit. 

 

Ben je jeugdlid van IVN Oisterwijk dan mag je gratis deelnemen. Ben je nog geen lid? Geen probleem! We vragen je dan 

om een bijdrage van €3,00 per keer. Natuurlijk mag je gerust een keer een vriendje of vriendinnetje meenemen. 

Iedereen is welkom. 
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                      Profielpagina  

 

Wie ben ik  

Hallo allemaal ik ben Sellina den Braber. Ik ben 16 jaar oud en zit op 

de middelbare school 2college durendeal, ik doe de opleiding basis ik 

zit nu in mijn laatste jaar. Dus hopelijk ga ik dit jaar slagen 😉. Als ik 

klaar ben met dit jaar dan ga ik nog 1 jaartje 1 niveau kader doen dat 

is net iets hoger. En als ik daar klaar mee ben dan ga ik of de leraren- 

opleiding doen of de verloskundigen opleiding.  

 

Iets over mijzelf  

Mijn familie bestaat uit 6 personen en 2 huisdieren. Ik heb een 

moeder zei heet Viola en ik heb ook een papa en die heet John ook 

heb ik 2 kleine broertjes en 1 grote zus mijn 2 kleine 

broertjes heten Senna en Tygo en mijn zus heet Kyra. 

Ook heb ik een hond en een kat mijn kat heet Sky en 

mijn hond heet Loky.  

Mijn hobby’s zijn : haken en Latin dance. 

Mijn karakter eigenschappen : lief, zorgzaam, 

leerzaam, behulpzaam en ook wel een beetje 

eigenwijs. 

Ik kijk er heel erg naar uit om op jullie  

school 2 weken stage te lopen: van 6 februari tot en met 17 februari. 

In de groep van juffrouw Kim. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal 

gaat op jullie school. 



 

  

   

                                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is mijn poes 

sky   

Dit is mijn familie  

Dit was ik vroeger   

Dit ben ik naast mijn moeder  

Dit ben ik naast mijn broertjes en zus  



 
 

 
 

 

 

Hoi 

Ik ben Maud Kouwenberg en ben 16 jaar. Ik zit op Durendael en 

doe nu mijn eindexamen. Na mijn eindexamen ga ik naar ROC 

Tilburg want ik wil kleuterjuf worden. Ik kom voor een 

oriënterende stage op de Vonder van 6 tot en met 17 februari,  

in de groep van juffrouw Claudia. Daar heb ik enorm zin in. 

 

Groetjes Maud 

 
 

 


