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13-03-2020 
 

 

 

 

Rapport  

 
Vandaag hebben alle leerlingen hun rapport gekregen. De kinderen die afwezig waren, krijgen het rapport 
als ze aanwezig zijn op school.  
 

 

Opp gesprekken  

 
Alle opp gesprekken zijn tot nader bericht uitgesteld.  

 

De week van de lentekriebels  

Volgende week start de week van de lentekriebels. In elke klas wordt hier aandacht aan besteed, passend 

bij de leeftijd. Uiteraard gaan wij respectvol met het onderwerp om.  

 

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 BB1 

Op maandag 6 april gaan we met de klas naar de bibliotheek in Veldhoven. We vertrekken om 08.30 en zijn rond 

11.00 weer terug. We zijn op zoek naar een ouder die met ons mee wil lopen. Als u kunt helpen, kunt u een bericht 

sturen aan juf Petra.  

 

Verkeersexamen  

 

Op donderdag 2 april is het theoretisch verkeersexamen. Alle leerlingen die wat betreft leeftijd in groep 7 zitten, 

maken dit examen op school. Wij bereiden de kinderen hier in de klas op voor, uiteraard kunt u thuis ook oefenen 

met uw kind. https://examen.vvn.nl/oefenen 

 Het praktisch examen vindt plaats in mei.  

https://examen.vvn.nl/oefenen


 

 

 

 

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  

 

De kinderen hebben zich ingeschreven voor de audities. Ze hebben een gekopieerd blad mee naar huis 

gekregen, om thuis te oefenen. De auditie is op dinsdag 17 maart.  

 

Optreden De Schalm BB2A+ BB2B 

 

De optredens is de schalm waren een groot succes. BB2B is derde geworden! 

 
 

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 

schoolverlaters 17-03-2020 Auditie musical  

Groep 7 02-04-2020 Theoretisch verkeersexamen  

BB1 06-04-2020 Bezoek bibliotheek 
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