
 

 

Week 35 

30 augustus 2019 
 

 

 

 Start schooljaar 

De vakantie is inmiddels nog maar een vage herinnering en iedereen zit al weer volop in het ritme van school. De 

bovenbouwgroepen zijn goed van start gegaan. De leerlingen en hun leerkrachten hebben elkaar goed leren kennen 

door groepsvormende activiteiten. U heeft ons informatieboekje ontvangen met alle belangrijke zaken rondom de 

dagelijkse gang van zaken in de bovenbouw.  Kortom: de kop is eraf! 

 

Gymles 
 

 

De leerlingen van BB2A en BB2b gymmen één keer per week, op dinsdag. 

De leerlingen van BB1 gymmen altijd op dinsdag, in de oneven weken ook op woensdag. 

 

 

Ouderhulp BB1 crea  

Voor de crea lessen op donderdag 5 en donderdag 26 september zoeken wij een aantal ouders die het leuk vinden 

om ons te helpen. Wij zijn bezig met het maken van kussens, dus enige handigheid met naald en draad is fijn. 

 

Schoolverlaters  

De schoolverlaters doen dit schooljaar weer mee aan de pelgrimstocht. U heeft hier al informatie over gekregen via 

e-mail en een brief. We zijn nog op zoek naar mensen die de kinderen vanuit Vessem weer naar school kunnen 

brengen, dus als u kunt helpen, kunt u het formulier inleveren bij de leerkracht. Het is ook mogelijk dat opa`s, oma`s, 

ooms etc. zorgen voor vervoer.  

       

Activiteitencommissie 

Op SBO De Verrekijker bestaat, samen met BS EigenWijs, een gezamenlijke activiteitencommissie: AC Veldhoven 

Midden. Dit is een oudergeleding die in nauwe samenwerking met de teams van SBO De Verrekijker en BS EigenWijs 

mede verantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten. Vanuit SBO de Verrekijker zijn we nog 

op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die de activiteitencommissie komen versterken. De vergaderingen zijn 

verspreid over middagen en avonden en op wisselende dagen. Mocht je hier interesse in hebben dan graag even 

mailen naar Hannie van Riel (h.vanriel@veldvest.nl) of spreek haar even aan. 
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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 bovenbouw 11-09-2019 Studiedag, leerlingen zijn vrij 

Schoolverlaters 17-09-2019 Pelgrimstocht 

Hele bovenbouw 19-09-2019 Ontmoetingsavond, uitnodiging volgt 

Hele bovenbouw 01-10-2019 Schoolfotograaf  
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