
 

 

Week 6 

07-02-2020 
 

 

 

 

 

Mr leden  

 
De MR zoekt nieuwe leden. In de bijlage vindt u hier meer informatie over.  

 

 

 

Carnaval  

 
Op vrijdag 21 februari viert de Verrekijker carnaval. We kiezen ervoor om dit alleen met de leerlingen van 
de Verrekijker te doen zodat het een overzichtelijk feest blijft. Uit de bovenbouw zal een prins en prinses 
gekozen worden. We starten de dag in de eigen klassen. Daarna mogen leerlingen die dat willen een 
optreden verzorgen voor hun klasgenoten. Iedere groep verzorgt ook een optreden voor alle leerlingen 
van de Verrekijker. Daarna mogen zij kiezen of ze willen hossen of juist een rustige activiteit willen doen. 
Het is de bedoeling dat de leerlingen gewoon hun fruit en drinken meenemen. Tussendoor ontvangen de 
leerlingen een kleine versnapering.   
We zijn op zoek naar 4 ouders die deze ochtend mee kunnen helpen met schminken. Wie o wie? Graag 
aanmelden bij Petra of Marieke.  m.verberne@veldvest.nl of  p.sax@veldvest.nl  
Belangrijke afspraak: wapens zijn niet toegestaan. Gewone serpentines mogen meegebracht worden. 
Confetti en spuitserpentine mogen niet gebruikt worden. 
De school is op de normale tijd, 12.15 uur, afgelopen. Hierna begint voor iedereen de carnavalsvakantie.  

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

 
In het kader van kwaliteitsbewaking worden er bij ons op school vragenlijsten afgenomen bij leerkrachten, 

maar ook bij de leerlingen.  

De leerlingen van BB1 en BB2 vullen deze (speciaal voor kinderen gemaakt) vragenlijst in.  

 

 

Hulpouders gezocht 

luizenpluis bb2b 

na iedere vakantie op maandag of dinsdag 

Wij zoeken  ouders die ons willen  helpen met het luizenpluizen. U controleert de kinderen uit de groep 

van uw eigen kind en meldt bijzonderheden aan de leerkracht.   
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Huiswerk schoolverlaters 

 

Na de carnavalsvakantie beginnen we met het huiswerk voor de schoolverlaters. Het is verplicht voor de 

kinderen die een Vmbo advies of hoger hebben. Overige kinderen hebben ook de mogelijkheid om 

huiswerk te maken, maar dit is niet verplicht. De kinderen hebben hiervoor een agenda nodig. 

 

Mr leden gezocht  

 

De Mr zoekt nieuwe leden, in de bijlage vindt u hier meer informatie over.  
 

 

Musical schoolverlaters  

 

In de week van 17 februari maken we een begin met de musical. We lezen de tekst samen met de kinderen 

door. We houden u op de hoogte van de bijzonderheden. 

 
 

E-mailadressen leerkrachten   

BB1 Petra Sax:    p.sax@veldvest.nl 

BB1 Moniek van der Horst:   m.vanderhorst@veldvest.nl 

BB2A Thijs van Weert:  t.vanweert@veldvest.nl 

BB2B Wim Velthuizen:   w.velthuizen@veldvest.nl  
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PLANNING Bovenbouw 

 

groep datum activiteit 

Bovenbouw  12-02-2020 Leerlingenraad Veldhoven midden 

Hele school  21-02-2020 Carnavalsviering (normale schooltijden) 

Hele school  24-02 t/m 28-02 Carnavalsvakantie  

BB2A + BB2B 09-03-2020 Popsong uitvoering  

Hele school 12-03-2020 Studiedag  

Bovenbouw  13-03-2020 Rapport  
 


