
 

Week 2 

13 september 2019 
 

 

 

Kennismakingsavond 

 

Vrijdag heeft u van uw kind de uitnodiging ontvangen voor de kennismakingavond op donderdag 19 september. Het 

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

ouders/verzorgers.  

U wordt 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 

 

Schoolfotograaf 

 

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Voor de Verrekijker komt Dick Dicks op donderdag 3 oktober, overige informatie 

heeft u kunnen lezen in de algemene nieuwsbrief van deze week.  

 

 

Boeken 

 

Vorige week hebben de kinderen geluisterd naar een verhaal over Ella: 

‘Het lievelingsboek van Ella is het boek over Cindy die rode schoentjes krijgt. Juf Linda leest er iedere dag een stukje 

uit voor, maar het verhaal is nog lang niet uit. Het weekend duurt erg lang en op maandag is Ella ziek en mag ze niet 

naar school. Als ze beter is heeft de juf het boek allang uit. Noor zegt dat ze het boek heeft, maar dat is niet waar. 

Gelukkig mag Ella het Cindyboek van de juf lenen. Papa maakt er een kopie van en opa maakt de kaft. Nu heeft Ella 

zelf het mooiste boek van de wereld.’ 

Daarna hebben we het over lievelingsboeken gehad, hebben de kinderen zelf uitgezocht welke boeken ze leuk 

vinden in deze het boekenrek gezet. We hebben ook gespeurd naar dingen waar je de b van boek in hoort, 

bijvoorbeeld bal, bed en bank.  

En de weektaak van afgelopen week was het lezen van een boek in de leeshoek.  Superleuk!  

Bij het opruimen van boeken zeggen we in de klas: ‘Ienie mienie moetsie, alle boeken foetsie!’ 

 



 
 

Speelgoed en knuffels 

 

Het is niet de bedoeling dat kinderen door de week knuffels en/of speelgoed mee naar school nemen. Wel mogen 
de kinderen op maandag iets meenemen ter ondersteuning van het vertellen tijdens de weekendkring (bijvoorbeeld 
een plattegrond, foto of zwemdiploma), maar geen knuffels of speelgoed! 
 
Spullen voor de letterkast zijn welkom, graag voorzien van naam.  
Deze en volgende week staat de letter b van boek centraal.  
 

 

Mededelingen  

 

 Formulier algemene gegevens 
Graag ontvangen we van een paar kinderen nog het formulier met algemene gegevens retour. Dit formulier 
heeft uw kind in de eerste week mee naar huis gekregen.  

 
 

 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. 

 

Belangrijke data 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

Herfstvakantie:                          14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie :                             23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie :                     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 

 

Studiedagen 

dinsdag 5 november 2019  

vrijdag 6 december 2019 (alleen voor SBO De Verrekijker)  

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  



 
 

 

 

 


