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Uitnodiging oudergesprekken 

 
Gisteren hebben de kinderen (in de rugzak) een uitnodiging mee naar huis gekregen voor de oudergesprekken, deze 
zullen plaatsvinden op dinsdag 17 maart, woensdag 18 maart en donderdag 19 maart na schooltijd. Tijdens de 
oudergesprekken zal het OPP (persoonlijk plan van het kind, OntwikkelingsPerspectief) besproken worden. Het 
gesprek is bedoeld voor ouders, wij kunnen niet voor opvang van uw kind(eren) zorgen.  
U kunt het OPP vooraf inlezen en in de week van 16 maart een kopie aan de leerkracht vragen.  
Op vrijdag 13 maart krijgen de kinderen hun eerste kindrapport van dit schooljaar mee naar huis.  
 

 

Carnaval 

Vandaag hebben de kinderen genoten van de carnaval op school. De kinderen mochten verkleed op school komen. 

Samen met de kinderen van middenbouw-1 hebben we een optreden verzorgd en gekeken naar de optredens van 

de andere groepen. Daarna hebben we heerlijk buiten en in de eigen groep gespeeld. Een geslaagde dag.  

We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie met of zonder carnaval toe!  

 

 

Welkom in de onderbouw 

In de week voor de carnavalsvakantie is Youssef in de onderbouwgroep gestart. Na de carnavalsvakantie heten we 
nog twee leerlingen welkom. Tim en Sem zijn deze week al een momentje komen wennen en dit was heel gezellig.  

 



 
 

Nieuws vanuit de MR 

 

Herhaalde oproep! Nieuwe MR leden gezocht! 

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. Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MedezeggenschapsRaad. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging 
van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke 
schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, de 
veiligheid op school en ouderparticipatie. Per schooljaar zijn er ongeveer 6 vergaderingen waarin gesproken wordt 
over onderwerpen die direct en indirect met school te maken hebben. Lijkt het u wat om mee te denken en het 
beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! Uiteraard bent u ook van harte welkom om een volgende 
vergadering bij te wonen, zodat u kennis kunt maken met de leden en de werkwijze van de MR van onze school.  

Maandag 23 maart 19.30 vergaderen staat onze volgende vergadering gepland, we hopen meerdere ouders te 
verwelkomen. Graag even aanmelden bij m.verberne@veldvest.nl of b.dejong@veldvest.nl 

Voor meer informatie kunt u zich altijd richten tot een van de MR-leden. Wij horen graag van u!  

Met vriendelijke groet, namens de MR 

Martine van de Looy (oudergeleding), John Kanen (oudergeleding), Brigit de Jong (personeelsgeleding), Marieke 
Verberne (personeelsgeleding).  

 

Koningsspelen 

 

We hebben tot nu toe al veel aanmeldingen gekregen van ouders die mee kunnen helpen op deze dag, maar we 
zijn er nog niet. We hebben nog meer ouders nodig die ons op deze dag ondersteunen.   

Vrijdag 8 mei organiseren we zoals elk jaar voor alle groepen de jaarlijkse Koningsspelen. Dit jaar vinden de 
koningsspelen dus plaats na de meivakantie, i.v.m. de Centrale Eindcito voor de schoolverlaters. 

De leerlingen van de groepen 1-2 en 3 en de jongste leerlingen van de Verrekijker (OB en MB1) sporten op de grote 
en kleine speelplaats bij de school. De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 en de groepen MB2, MB3, BB1, BB2A en 
BB2B van de Verrekijker gaan sporten op de velden bij de Parasol. De schoolverlaters van Eigenwijs en De Verrekijker 
begeleiden groepjes leerlingen bij de onderbouw. 

Maandag 3 februari heeft uw kind een brief mee naar huis gekregen waarop u als ouder/verzorger aan kunt geven 
mee te willen helpen tijdens de koningsspelen. Dit strookje kunt u inleveren bij de groepsleerkracht. Echter mag u 
zichzelf ook opgeven via de mail: Voor ouder(s)/verzorger(s) van EigenWijs kunt u mailen naar: 
m.vanhoof@veldvest.nl en voor de Verrekijker kunt u mailen naar: v.raijmakers@veldvest.nl graag voor donderdag 
20 februari. 



 
Als u zich aanmeldt via de mail, graag het volgende vermelden: 

· Uw naam 

· Naam van uw kind(eren) + de klas(sen) 

· Voorkeur hulp bij onderbouw (schoolplein) of bovenbouw (parasol) (Als commissie proberen wij hier zoveel 
mogelijk rekening mee te houden) 

· Waar u zich voor wilt aanmelden: 

O Helpen met klaarzetten, vanaf 8.30 uur. 

O Begeleiden van een activiteit, tussen 9.15 uur – 11.45 uur. 

· Opruimen na afloop 11.45 uur – 12.15 uur. 

In de week van 13 april krijgt u per mail een bevestiging van uw opgave met aanvullende informatie. Wij hopen op 
een grote hoeveelheid aanmeldingen! Wij wensen iedereen alvast een fijne, sportieve en gezellige dag toe! 

De Sportdagcommissie 

 

Belangrijke data 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

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 

 

Studiedagen   

donderdag 12 maart 2020  

woensdag 10 juni 2020 

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

 

 

 

 

 


