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Het lustrum komt steeds dichterbij 

 

Op 15, 16 en 17 mei vieren we ons lustrum groots!  

Daarvoor zijn we nog op zoek naar veel helpende ouders. 

Zo kunnen we er samen een onvergetelijke lustrum week van 

maken. Meer info verderop. 

 

Stiekem vieren natuurlijk het hele jaar het 10 jarig lustrum! 

Benieuwd naar de activiteit van maart? 

 Kijk snel verder in deze nieuwsbrief. 

 

Fijn weekend! 

Team de Vonder 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

GOH communicatie maart 

Webinar verhoog je weerstand 

Webinar voorbereiden op 

ouderschap 

 

 



 
 

 

UPDATE! Lustrum en ouderhulp!! 

Zoals jullie allemaal weten is het feest op de Vonder. We bestaan 10 jaar! 

Dit vieren we natuurlijk samen op 15, 16 en 17 mei.  

Hiervoor zijn we nog steeds op zoek naar veel ouderhulp! 

We willen alvast een tipje van de sluiter oplichten, zodat jullie iets beter weten waarvoor we de hulp precies zoeken: 

LET OP! 

Onderstaande is nog GEHEIM voor de kinderen. Dat willen we graag nog even zo houden!! 

 

• Dinsdag 16 mei gaan wij naar de Efteling! Hiervoor hebben we nog veel hulpouders nodig voor het begeleiden 

van groepjes kinderen. De kinderen van groep 1/2 t/m groep 6 lopen onder begeleiding door het park. Maar 

ook ouders van groep 7 en 8 mogen zich zeker opgeven om te helpen!  

• Woensdag 17 mei hebben we een activiteit door het dorp. Wat we precies gaan doen blijft nog even geheim, 

maar we zoeken ook hier ouders die groepjes kinderen willen begeleiden. 

 

Wilt u zich al aanmelden voor 16 of 17 mei?  

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

 

Wat betreft de Efteling: heeft uw zoon of dochter een abonnement?  

Dan mag je dit ook doorgeven via administratie.devonder@stgboom.nl 

 

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

 

Lustrum activiteit van maart 

De lustrum activiteit van maart was een heuse bioscoopmiddag in D’n Boogaard. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben 

genoten van ‘De Familie Vos’. De groepen 1/2 zijn maandag aan de beurt….ssst nog niet verklappen natuurlijk! 
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Pasen   

Op donderdag 6 april zal de paasviering plaatsvinden. Ook dit jaar gaan we dit weer feestelijk vieren met een 

Paasontbijt. Donderdag 6 april om 8.30 uur zal het ontbijt in de eigen klas beginnen.  

Vanaf maandag 27 maart zal er bij iedere klas een lijst bij de deur hangen. Op deze lijst kunt u opschrijven wat voor 

lekkers (drinken en/of eten) uw kind meebrengt. Zo kunnen we in de klas zorgen voor een fijn ontbijt. Ook zetten we 

het op de lijst als er kinderen in de klas zijn met een allergie.  

  

Ieder kind brengt zelf een (plastic) bord, beker en bestek mee van thuis. Deze dag hoeven de kinderen geen fruit mee te 

brengen. Wel graag gewoon 2x drinken en brood voor de lunchpauze.  

  

Groetjes van de Paaswerkgroep   

 

Vanuit de medezeggenschapsraad 

Beste ouders, 

Voor het volgende schooljaar komen er maar liefst 2 (!) posities beschikbaar in de medezeggenschapsraad. Lijkt het je 

leuk om betrokken te zijn bij en mee te denken over het beleid op De Vonder dan is dit dè kans bij uitstek om je 

verkiesbaar te stellen voor de Medezeggenschapsraad. 

 

In 2019 ben ikzelf bij de MR binnengekomen eigenlijk uit onvrede over de gang van zaken destijds. Dan kun je aan de 

zijlijn blijven staan en klagen, of kijken of je op een positief kritische wijze een bijdrage kunt leveren aan verbetering. Ik 

heb gekozen voor dit laatste toen de gelegenheid zich voordeed. Inmiddels zijn we weer 4 jaar verder en hebben we 

heel wat bereikt. Ik heb het persoonlijk als prettig ervaren om op deze manier kennis te nemen van het onderwijs én 

een bijdrage te kunnen leveren aan de continuering van kwalitatief goed onderwijs in ons dorp. 

 

Lijkt dit je ook iets? Houd nieuwsbrief in de gaten en stel je verkiesbaar wanneer de oproep geplaatst wordt.  

 

Groeten,  

Wiljon Brouwers  

 

  



 
 

Lammetjesochtend 

Het is lente dus ze dartelen weer door de wei hoor! Vind jij ze ook zo grappig en lief die lammetjes? Kom dan naar de 

Lammetjesochtend van Natureluurs op zondag 26 maart van 10 tot 12 uur.  

Je leert op deze ochtend van alles over het schaap en de kleine lammetjes. Er is ook knuffeltijd ingepland dus spring in 

het hooi en laat de lammetjes je besnuffelen. 

Kom en maak kennis met deze wollige dieren in de natuur! 

 

Deelnemen kan door aanmelding vóór vrijdag 24 maart 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. 

 

 

 Save the date  
Woensdag 10 mei 2023 in de middag staat het  

    Open Jeugd Voetbaltoernooi  

vanuit Audacia weer op de agenda. 

(voorheen was dit het Schoolvoetbaltoernooi) 

Uitnodiging volgt over een tijdje. 
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