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De hulp stroomt al binnen! 

 

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we gelukkig 

al veel ouderhulp gekregen voor ons Lustrum! 

Heel fijn!  

We zijn nog niet helemaal rond.  

Vooral voor woensdag 17 mei kunnen we nog alle hulp 

gebruiken. 

Dus als er nog papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms of tantes 

zijn die graag willen helpen, dan zijn ze van harte welkom! 

 

Alvast bedankt en een fijn weekend! 

Team de Vonder 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

Streetwise 

Mediaukkie 

 

 



 
 

 

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 ouderhulp! Vooral voor woensdag 17 mei! 

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!  

 

 

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   
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Koningsspelen 

 

Zoals vermeld in de schoolkalender doen we weer gezellig mee, op vrijdag 21 april met de Koningsspelen. Dat 

betekent dat de kinderen sportieve activiteiten gaan ondernemen.  

We zijn voor deze dag op zoek naar veel ouders/ begeleiders die ons mee willen helpen om een groepje leerlingen 

te begeleiden.  

 

Onderbouw 

Voor de onderbouw hebben we ongeveer 13 ouders nodig.  

Tijd: 9.00 u tot 13.15 u. Plaats: Op het schoolplein en de tuin bij het Klooster.  

Pauzetijd is voor de ouders van 11.15 tot 12.05 u. U bent vrij om u meegebrachte lunch op school te 

nuttigen of even naar huis te gaan natuurlijk.  

De groepjes bestaan uit ongeveer 16 leerlingen van gr 1 t/m 4 door elkaar.  

De leerkrachten begeleiden een spel. De verschillende groepen komen om de beurt bij de spellen langs.  

 

Bovenbouw 

Voor de bovenbouw hebben we ongeveer 20 ouders nodig.  

Tijd: 9.30 u tot 14.30 u. Plaats: Op het terrein van ROEF.  

De begeleiders lunchen gezamenlijk met hun groepje. Graag uw eigen lunch meenemen.  

De groepjes bestaan uit ongeveer 8 leerlingen van gr 5 t/m 8 door elkaar.  

De leerkrachten begeleiden een spel. De verschillende groepen komen om de beurt bij de spellen langs.  

Voor ouders die kinderen in de onderbouw en bovenbouw hebben en die bij ROEF gaan helpen, worden de 

kinderen uit de onderbouw om 14.30 uur op school opgevangen (als die ouders nog van ROEF af moeten komen). 

 

Mocht je interesse hebben om mee te helpen stuur dan uiterlijk donderdag 6 april een mailtje naar Magret van de 

Wal (m.vandewal@stgboom.nl). Vermeldt daarbij of je bij de onderbouw of bovenbouw wil helpen. Graag ook 

voorzien van mailadres ivm verdere informatie.  

 

Alvast bedankt en mochten er vragen zijn dan horen we ze graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Koningsspelen 

Lennart van Cadsand 

Majella van Meetelen 

Magret van de Wal 
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Avond4daagse 
Moergestel  

13 t/m 16 juni 2023 

 
 

Wij beginnen al met aftellen, over 82 nachtjes slapen is het zover: Avond4daagse Moergestel.  

Noteer de nieuwe data van de volgende editie alvast in je agenda: dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 
juni 2022. Meer informatie volgt op een later moment. 

 

Lopen jullie met ons mee? 

Inschrijven kan vanaf 8 april aanstaande via de website:  

www.avond4daagsemoergestel.nl  

 

http://www.avond4daagsemoergestel.nl/

