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Oudergesprekken 

 
Afgelopen dinsdag hebben de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s een aantal maatregelen afgekondigd, 

die voor heel Brabant gelden. In lijn met deze maatregelen gaan de geplande oudergesprekken van volgende week 

niet door. Mocht u desalniettemin graag op korte termijn contact hebben met school, kunt u dat aangeven bij de 

administratie, zodat er een telefonische afspraak ingepland kan worden op een van de reeds geplande momenten ( 

admin.veldhovenmidden@veldvest.nl ). 

 

 

De week van de lentekriebels 

 
 
Zoals u inmiddels in de algemene nieuwsbrief heeft kunnen lezen, doen wij als school ook dit jaar mee aan “de week 

van de lentekriebels”.  Dit project vindt plaats in de week van 16 maart. Informatie vindt u in de bijlage van de 

laatste algemene nieuwsbrief, hieronder een klein stukje uit de algemene nieuwsbrief: 

 
De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de 

aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD. 

Wanneer? De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 16 t/m 20 maart 2020. In deze week worden in groep 1 

t/m 8 lessen gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van 

de kinderen in de verschillende groepen. Er wordt gebruik gemaakt van het digitale lespakket ‘Kriebels in je Buik’. 

Website Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de 

Week van de Lentekriebels. 

 
 

Welkom in de onderbouw 

 

In de week voor de carnavalsvakantie is Youssef in de onderbouwgroep gestart. Na de carnavalsvakantie zijn Tim, 
Sem en Lucas gestart. We heten hen van harte welkom!  
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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).  

 

Kindrapport 

 
Vandaag hebben de kinderen hun eerste kindrapport mee naar huis gekregen. De kinderen die na de 

carnavalsvakantie op school zijn gestart, krijgen hun eerste kindrapport in juni.  

 

Belangrijke data 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

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   

woensdag 10 juni 2020 

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



 

 


