
 

Week 1 

30 augustus 2019 
 

 

 

Start schooljaar 

 

Bij deze de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Inmiddels zijn we alweer 2 weken gestart in dit nieuwe schooljaar 

en zijn alweer een beetje aan elkaar en aan de dagstructuur gewend. Fijn! 

 
 

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 
medeverantwoordelijk 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 op 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. 
 

 

Kennismakingsavond 

 

Op donderdag 19 september zal de jaarlijkse kennismakingsavond plaatsvinden voor de ouders van alle groepen. Het 

accent ligt deze avond op kennismaking met de leerkracht, overige ondersteuners en uiteraard andere 

ouders/verzorgers.  

De ouders/verzorgers worden ontvangen met koffie/thee en een kleine versnapering (door de leerlingen gemaakt) . 

Vervolgens zullen OB en MB1 gezamenlijk en MB2 en MB3 de informatie over de dagstructuur aan u tonen. 

We verwachten u van 19.00 tot 20.00 in de groep van uw kind, maar er volgt nog een officiële uitnodiging die door 

de leerlingen gemaakt wordt.  

 

Luizenpluizen 

MB2 en MB3 zijn nog op zoek naar een ouder die alle leerlingen na de vakanties op luizen wil controleren. U kunt u 

aanmelden bij de eigen leerkracht.   



 
 

Rekenen 

We merken dat er na de vakantie best weer wat lesstof opgefrist moet worden. We willen u vragen om met de 

leerlingen van MB3 de tafels ook thuis te oefenen. 

In MB2 willen we u vragen om de verliefde harten te oefenen en het splitsen tot 10. Dit helpt de leerlingen bij de 

sommen tot 20. 

Alle leerlingen kunnen thuis inloggen op rekentuin, zo kunnen ze spelenderwijs leren. 

 

 

Belangrijke data 

Gymrooster: 

MB1 Maandagochtend, woensdagochtend 

MB2 Dinsdagochtend, vrijdagochtend 

MB3 Maandagochtend, woensdagochtend in de even weken 
Let op : MB3 is gewijzigd van dinsdagochtend naar woensdagochtend 

 

Woensdag 11 september Studiedag, leerlingen vrij 

Donderdag 19 september Informatieavond 19.00-20.00 

  

  

  

  

Studiedagen : 

 

woensdag 11 september 2019 

dinsdag 05 november 2019  

vrijdag 06 december 2019 (alleen voor SBO De Verrekijker) -  

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

woensdag 10 juni 2020  

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

 

 

Vakanties en vrije dagen: 

 

Herfstvakantie:                           14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie :                            23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsakantie :                      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 

 



 
 


