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Fijne vakantie! 

 

Alvast een hele fijne vakantie en veel plezier! 

 

Groetjes, 

Team de Vonder 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

- 

 

 



 
 

Carnaval 

Bedankt voor de mega opkomst tijdens onze opstoet! 



 
 

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. 

 

Koningsspelen 

Voor op vrijdag 21 april 2023 hebben wij verschillende hulpouders nodig voor bij de koningsspelen.  

Wij hebben ouderhulp nodig bij groep 1 t/m 4   van 9.00 uur t/m 13.15 uur en bij groep 5 t/m 8 van 10.00 uur t/m 14.30 

uur. 

Mocht u interesse hebben kunt u hier al rekening mee houden. 

Verdere informatie volgt nog 

 

Alvast bedankt. 

Werkgroep koningsspelen, Lennart, Majella, Magret 

 

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!  
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Even voorstellen:  

Dagelijks bestuur OR. 

Mijn naam is Joost van Horrik. Ik ben getrouwd en vader van Niek van bijna 6, die 
momenteel in groep 2 zit bij juf Claudia. In het dagelijks leven ben in instructeur 
koken bij De rooi pannen horeca in Breda en vind ik het erg belangrijk om actief 
betrokken te zijn bij de ontwikkeling van mijn kind en daarmee dus ook bij de gang 
van zaken op BS de Vonder. 

Ik ben nu een klein jaar lid van de OR en sinds kort actief als voorzitter. Samen met 
deze groep ouders, doen wij ons best leuke activiteiten voor alle kinderen van De 
Vonder te organiseren gedurende het schooljaar. Denk hierbij aan het leveren van 
een bijdrage aan de kerstmarkt van afgelopen schooljaar, het versieren van de 
school met diverse thema’s en het meedenken over de organisatie van de Vonderdag. 

Mochten jullie hierover vragen hebben of wellicht interesse hebben om aan te sluiten bij de OR, dan laat het graag 
weten. Dit kan ten allen tijde gemaild worden naar het volgende mailadres: 
 
ouderraad.devonder@stgboom.nl 

 
Mijn naam is Sandra Hoefnagels-van Zeijl. Ik ben getrouwd en 
moeder van Marieke, 8 jaar, die in groep 4 zit bij juf Janne. 
Naast moeder en vrouw van, mag ik werken bij Van 
Bommelhof-Het Andere Wonen, hier in Moergestel. Ik kook 
daar de dagelijkse maaltijd voor de bewoners, en onderneem 
activiteiten met hen.  
 
 
Sinds de start van Marieke op De Vonder ben ik groepsouder en 
lid van de OR, sinds dit schooljaar in de functie van  

penningmeester. Ik vind het super leuk om activiteiten te begeleiden en een luisterend oor te zijn voor ouders, zodat 
school weet wat er speelt. Daar ligt naast deelname en organiseren van activiteiten ook een mooie taak als OR lid.  
 

Ik ben Inge Kerkhof en ben de mama van Eke (groep 5 juf Marit) en Rimke (groep 
4 juf Janne). Ik werk al 22 jaar bij Cello en de laatste 12 jaar als ambulant 
begeleider voor mensen met een verstandelijke beperking en/ of psychische 
problematiek en begeleid ze in de thuissituatie. 
 
Sinds de start van dit schooljaar ben ik groepsouder in de klas van Eke en ben ik 
ook bij de OR gegaan. Het is leuk om mee te mogen denken en organiseren van 
activiteiten voor de kinderen op school. 
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