
 

 

7 februari 2020 
 

 

OPROEP; nieuwe leden MR! 

 

 

Meepraten op school? In de MedezeggenschapsRaad natuurlijk!  

Aan het einde van schooljaar 2019-2020 ontstaan er vacatures binnen de MR bij de oudergeleding, omdat de huidige 
MR-leden ouders van schoolverlaters zijn. We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen.  

In de bijlage vindt u een uitgebreide uitnodiging, deze krijgt u overigens ook op papier. 

Lezen 

  

In MB1 zijn inmiddels alle letters aangeboden. Binnenkort wordt er nog een gezellig 

letterfeest gevierd.  

Wist u dat alle kinderen gratis lid mogen worden van de bibliotheek? Het is belangrijk om het 

lezen van de leerlingen positief te stimuleren. Voorlezen blijft belangrijk voor de beleving en 

de leerlingen zullen zelf ook leesmeters moeten gaan maken. Variatie is hierbij fijn voor de 

leerlingen. Denk hierbij aan stripboeken, tijdschriften, gedichtjes, moppenboeken, 

informatieboeken en boeken met een bepaald thema. Ga zeker op zoek met uw kind naar leuke boeken want…. 

oefening baart kunst! 

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 zoeken nog 2 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.  
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Belangrijke data en herinneringen  
 

 

 

Gymrooster: 

MB1 Maandagochtend, woensdagochtend 

MB2 Dinsdagochtend, vrijdagochtend 

MB3 Maandagochtend, woensdagochtend in de even weken 
 

Vrijdag 21 februari Carnavalsviering 

Maandag 24 t/m 28 februari Carnavalsvakantie 

  

 

 Studiedagen : 

donderdag 12 maart 2020  

woensdag 10 juni 2020  

vrijdag 10 juli 2020: calamiteitendag* * vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar 

 

 

Vakanties en vrije dagen: 

 

Kerstvakantie :                            23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie :                      24 februari t/m 28 februari 2020 

Tweede paasdag :                       13 april 2020 

Koningsdag :                                27 april 2020 

Meivakantie :                              20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag :                          5 mei 2020 

Hemelvaart :                               21 mei t/m 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag :                1 juni 2020 

Zomervakantie :                         13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

 


