
 

 

Week 37 

13 september 2019 
 

 

 

 Ontmoetingsavond  

 

Vandaag krijgt u van uw kind de uitnodiging voor de ontmoetingsavond van aanstaande donderdag. We beginnen 

om 19.00 met een kopje koffie of thee en een lekker hapje. De leerkrachten zullen dan kort de belangrijkste zaken 

van dit schooljaar vertellen. Daarna kunt u nog tot 20.00 praten met de leerkracht en andere ouders. Er zullen foto’s 

van de kinderen getoond worden. We hopen dat u allemaal gebruik maakt van deze gelegenheid om kennis te 

komen maken met de leerkracht van uw kind en de andere ouders uit de klas. 
 

 

Gymles: Capoeira 
 

 

Deze week zijn in de bovenbouw de lessen capoeira begonnen. Capoeira is een dans, gebaseerd op 

vechtbewegingen. De leerlingen leren bewegen op muziek en hun lichaam te beheersen. De komende 3 weken 

krijgen zij nog deze lessen. 

 

 

Datum schoolfoto 

Let goed op de datum van de schoolfoto: dinsdag 1 oktober voor de leerlingen van Eigenwijs, donderdag 3 oktober 

voor de leerlingen van De Verrekijker. 

 

Schoolverlaters: pelgrimstocht 

 

Aanstaande dinsdag gaan de schoolverlaters op pelgrimstocht. Onder begeleiding van ervaren pelgrims wandelen 

we naar Vessem. We zoeken nog mensen die ons vanuit Vessem weer terug naar school kunnen brengen. 

Aanmelden kan bij meester Wim. w.velthuizen@veldvest.nl  

 

Bibliotheek BB2a en BB2b 

Op 3 oktober gaan BB2a en BB2b naar Merefelt. Daar gaan zij, in samenwerking met de bibliotheek Veldhoven, 

voorlezen aan ouderen. Wij zijn nog op zoek naar ouderhulp. Aanmelden kan bij meester Thijs 

t.vanweert@veldvest.nl of bij meester Wim w.velthuizen@veldvest.nl  
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Kinderpostzegels 

Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 gaan op woensdag 25 september voor de 71e keer langs de deuren om de 

postzegels en andere producten te verkopen. BB2a en BB2b doen hier aan mee 

 

Iedereen hoort erbij 

In het kader van groepsvorming is de bovenbouw begonnen aan het project “iedereen hoort erbij”. De kinderen 

krijgen vier weken lang een gastles op vrijdag van een theaterdocent.  

 

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 17-09-2019 Pelgrimstocht 

Hele bovenbouw 19-09-2019 Ontmoetingsavond 

BB2a + BB2b 25-09-2019 Start kinderpostzegels  

Hele bovenbouw 03-10-2019 Schoolfotograaf  

BB2a + BB2b 03-10-2019 Bezoek Merefelt  
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