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Rapporten en oudergesprekken 

Vandaag hebben de leerlingen hun rapporten mee naar huis gekregen. Deze rapporten zijn speciaal voor de leerling 
geschreven. De schoolverlaters krijgen hun rapport maandag mee 

 

Graag willen we de rapportmapjes van de groep 6 en 7 leerlingen vóór het einde van het schooljaar retour.  

 

De rapportage aan de ouders wordt vastgelegd in het OPP. De evaluatie hiervan wordt komende week met u 
besproken. Om u op dit gesprek voor te kunnen bereiden liggen de OPP’s vanaf maandag in het lokaal van uw 
zoon/dochter. Deze kunt u ophalen en thuis op uw gemak doorlezen.  
Tijdens het OPP-gesprek zullen we u ook laten weten in welke groep en bij welke leerkracht uw kind volgend jaar 
komt.  

 

Schoolreis/ musical 

De schoolreisjes waren, mede door het prachtige weer, een groot succes. We bedanken iedereen voor het 
organiseren en begeleiden van deze fijne dag.  
  
Op woensdag 3 juli gaan we met de hele school kijken naar de eindmusical van de schoolverlaters. Dit is onder 
schooltijd op school.  
 

Segway rijden 

 
Een poosje geleden heeft een leerling uit BB1 een workshop gewonnen na het 
insturen van foto’s rondom ReflectionDay.  
Donderdag 27 juni zullen de leerlingen uit BB1 en BB2 een echte segway mogen 
leren besturen. Dat doen ze op een uitgezet parcours op de speelplaats.  

 
 

 

 

Schoolverlaters 

Schoolkamp 
De leerlingen en de leerkrachten zijn vandaag moe, maar voldaan teruggekeerd van een zeer geslaagd schoolkamp. 
Een mooie afsluiter van hun basisschoolperiode. 
Middels deze weg willen we ouders van harte bedanken voor jullie hulp; voor het brengen van de bagage, het 
poetsen van de accommodatie, het begeleiden van groepjes etc. en ook zeker; de onvergetelijk, spannende 
spooktocht! Geweldig!  
Voor nu… terugkijken op een paar gezellige dagen, genieten van de rust  en bijslapen om vanaf maandag ons te 
richten op de laatste klapper… de musical! 
 



 

 

Musical  
Zoals in de ouderbijeenkomsten reeds aangegeven, krijgt elke leerling voor de opvoering van dinsdagmiddag (voor 
opa's/oma’s ed.) 3 kaartjes. 
Voor de afscheidsvoorstelling op woensdagavond, waarbij door ruimtegebrek alleen de ouders uitgenodigd kunnen 
worden, krijgen de leerlingen 2 kaartjes. Leerlingen uit samengestelde gezinnen krijgen natuurlijk ook kaartjes voor 
hun stiefouders. Graag tijdig doorgeven! 
 

 

Gevonden voorwerpen 

 
Als u nog spullen kwijt bent, ga dan alstublieft vóór de laatste schoolweek kijken bij de gevonden voorwerpen. Aan 

het einde van het jaar wordt alles opgeruimd.  

 

 

Einde schooljaar en bedankt 

Het einde van het schooljaar komt weer in zicht. Op de laatste schooldag, 4 juli, moeten de leerlingen van de BB een 
emmer meenemen en een poetsdoekje. Niet alleen om de laatjes e.d. weer van een fris geurtje en glansje te 
voorzien, maar ook voor een muzikaal afscheid met alle leerlingen Veldhoven Midden. U bent van harte uitgenodigd 
om hiervan getuige te zijn van 14.30-14.45. 

Verder willen we u bedanken voor de geboden ouderhulp en voor de samenwerking! 

 

PLANNING BB1 en BB2 

•  
Dinsdag  25 en donderdag 27 juni: oudergesprekken groepen 6 en 7 

Donderdag 27 juni: Segway rijden 

Dinsdagmiddag 2 juli: musicalopvoering voor opa’s, oma’s e.d. 

Woensdag 3 juli: afscheidsdag schoolverlaters ”uitglijden”, lunch,  
                               ‘s avonds: musicalopvoering voor alleen ouders en aansluitend afscheid 

Donderdag 4 juli: doorschuifochtend nieuwe groep. 
                               ‘s middags afsluiting schooljaar (schoolverlaters hele dag vrij!) 

Vrijdag 5 juli: Calamiteitendag (leerlingen zijn vrij) 

 
Namens alle collega’s van de bovenbouw wensen we u alvast een hele fijne vakantie! 
  

 


