
  

 

Nieuwsbrief 12       BB1 en BB2                                        vrijdag 22 februari 2019 

 
 
Oudergesprekken 
Op dinsdag 26 en donderdag 28 februari staan de OPP gesprekken voor de ouders van de groep 6 en groep 7 
leerlingen gepland. U heeft hier inmiddels al een uitnodiging voor ontvangen. Ook de leerlingrapporten zijn 
vandaag aan de leerlingen meegegeven.  
 
Schoolverlaters naar PIUS X College 
Leerlingen die zijn aangemeld op het PIUS X college (PRO/Schakelklas) gaan op 12 maart een dag kennismaken 
op hun nieuwe school. Juf Marieke en juf Hannie zullen de leerlingen begeleiden. Let op: lunchpakket 
meenemen! 
 
Bureau HALT  
Donderdag 28 maart wordt er door HALT in onze beide groepen een workshop “veilig online” gegeven. 
Het is belangrijk dat uw kind naast alle voordelen die het internet heeft, zich ook bewust is van mogelijke risico’s 
die internetten met zich kunnen meebrengen.  
 
 
Linoleum snijden tijdens crea 
Mooie creaties en wat een betrokkenheid! Eerst gutsen in linoleum, hier en daar een pleister plakken en daarna 
met diverse mooie afdrukken naar huis.  

 
 
 
Popsong 
Wekenlang hebben de bovenbouwgroepen toegewerkt naar hun optreden in de Schalm met hun zelfgeschreven 
Popsong. Afgelopen dinsdag was het dan eindelijk zover en hebben onze leerlingen een mooie gedeelde tweede 
plaats weten te bemachtigen. Een hele ervaring rijker. Wat ontzettend leuk dat er zo veel ouders zijn komen 
kijken. Helaas mogen we geen filmpjes of foto’s delen omdat enkele leerlingen en ouders volgens de AVG dit 
liever niet willen. Dit respecteren wij uiteraard. 
 
IVN 
Woensdagochtend 13 maart staat voor BB1 een bezoek gepland naar de IVN in Valkenswaard. 
Woensdagochtend 27 maart gaat BB2. Zonder uw hulp kan deze excursie geen doorgang krijgen dus we hopen 
een beroep op u te mogen doen.  Graag opgeven bij de eigen leerkrachten en daarbij aangeven hoeveel 
leerlingen u mee kunt nemen. BB1 komt op dit moment nog 1 auto tekort.  
 
 
 



  

 
Pelgrimstocht schoolverlaters 
Op donderdag 28 maart gaan onze schoolverlaters op pelgrimage naar de Pelgrimshoeve in Vessem.  Onder 
leiding van “echte” Santiago de Compostella-pelgrims lopen we in de ochtend naar de pelgrimshoeve in Vessem 
en volgt daar een uitgebreid programma. Als afsluiting van de dag bezoeken we de Jacobushoeve en het zgn. 
Cruz de Ferro. Deze dag is altijd erg inspirerend voor de leerlingen en dus een unieke belevenis. 
Ook hiervoor zijn we op zoek naar ouders die ons ’s middags om 14.30u in Vessem komen ophalen. 
Graag opgeven bij de eigen leerkrachten en daarbij aangeven hoeveel leerlingen u mee kunt nemen. 
 
Tennis 
Vanaf 18 februari krijgen we de komende 4 gymlessen vanuit de Brede School Veldhoven tennislessen 
aangeboden.  
 
Carnavalsviering 
Op vrijdag 1 maart viert de Verrekijker carnaval. In tegenstelling tot vorige jaren vieren we dit niet samen met 
bs. Eigenwijs. We kiezen voor een kleinere en rustigere omgeving. Uit de bovenbouw hebben we al een prins en 
prinses gekozen nl. prinses Denise en prins Rayco.   
We starten de dag in de eigen klassen met een modeshow. Daarna mogen leerlingen die dat willen een 
optreden verzorgen 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. 
Belangrijke afspraak: wapens e.d. zijn niet toegestaan. Gewone serpentines mogen meegebracht worden. 
Confetti en spuitserpentine mogen niet gebruikt worden. De school is op de normale tijd uit, 12.15 uur. Hierna 
begint voor iedereen de carnavalsvakantie. 
 
Planning BB 1 en 2 

Vrijdag 22 februari; kindrapport mee 

Dinsdag 26 en donderdag 28 februari: oudergesprekken voor groep 6 en 7 leerlingen 

Donderdag 28 februari: bureau HALT   

Vrijdag 1 maart: Carnavalsviering  op de Verrekijker 

Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart: voorjaarsvakantie 

Dinsdag 12 maart: schoolverlaters die zijn aangemeld op het PIUS X hebben dan een workshopdag. 

Woensdag 13 maart: IVN BB1 

Dinsdag 19 maart: studiedag 

Woensdag 27 maart: IVN BB2 

Donderdag 28 maart: schoolverlaters Pelgrimstocht 

 

 

 
 


