
 

 

Week 8 

21-02-2020 
 

 

 

 

Carnaval 

 
Wij kijken terug op een gezellig carnavalsfeest. We wensen iedereen een fijne vakantie! 
 
 

MR 

 
Wij zijn op zoek naar ouders voor de MR. In de bijlage vindt u meer informatie.  

 

Koningsspelen 

 
Op vrijdag 8 mei worden de koningsspelen gehouden. We zoeken nog hulpouders, opa’s, oma’s, ooms, 

tantes enz. die ons kunnen helpen! Zie de bijlage. 

 

 

Hulpouders gezocht 

Welke ouder heeft op maandag 2 of dinsdag 3 maart tijd om de leerlingen van BB2b te controleren op 

luizen? Graag reageren naar meester Wim. 

 

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.  

 

Tennisles 

 

De 3 weken na de vakantie krijgen de leerlingen van BB1 tennisles vanuit de brede school. Dit vindt plaats 

tijdens de reguliere gymtijd. Denk dus aan een complete set gymkleren! 

  



 

 

 

Musical schoolverlaters  

 

We zijn begonnen met de musical! We hebben de tekst doorgenomen en de leerlingen hebben hun 

voorkeur voor een rol mogen aangeven. Wordt vervolgd! 

 

Optreden De Schalm BB2A+ BB2B 

 

De kinderen van BB2A en BB2B hebben hun eigen lied geschreven en ingezongen. Op maandag 9 maart 
mogen ze optreden in De Schalm. Bijna alle andere scholen van Velhoven doen mee en daarom zijn alle 
plekken al bezet door kinderen, u kunt hier dus helaas niet bij aanwezig zijn.  
Voor die dag zijn wij nog wel op zoek naar ouderhulp. Als u kunt helpen, kunt u een bericht sturen aan 
Thijs of Wim. We vertrekken rond 12.45 en zijn rond 15.00 weer terug op school.  
 
 
 

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  

 

 

PLANNING Bovenbouw 

 

groep datum activiteit 

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

Bovenbouw  04-03-2020 Leerlingenraad Verrekijker 
BB2A + BB2B 09-03-2020 Optreden De Schalm 

Hele school 12-03-2020 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
Hele school  13-03-2020 Kindrapport  
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