
 

 

Week 39 

27 september 2019 
 

 

 

 Ontmoetingsavond  

 

Wij zijn blij met de grote opkomst op de ontmoetingsavond van vorige week. Als u naar aanleiding van deze avond 

nog vragen heeft, horen wij dat graag. 
 

 

Uitnodiging oudergesprek 
 

 

Vandaag heeft uw kind de uitnodiging voor het eerste oudergesprek mee naar huis gekregen. Tijdens dit gesprek 

wordt het OPP met u besproken en door u ondertekend. Als u echt niet kunt op de aangegeven tijd, kunt u in overleg 

met de leerkracht een nieuwe afspraak plannen. 

 

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. 

 

Parro-app 

 

Tijdens de kennismakingsavond hebben we u geïnformeerd over de nieuwe Parro-app. Wat geweldig dat zo veel 

ouders zich al hebben aangemeld! 

Heeft u zich nog niet aangemeld, dan verzoeken we u vriendelijk dit alsnog te doen. In de bijlage nogmaals de brief 

die verstrekt is tijdens de kennismakingsavond. 

We hebben gezien dat enkele leerlingen niet op de foto mogen in deze afgesloten groep. Groepsfoto's zullen we dan 

helaas ook niet kunnen delen. Uiteraard respecteren we uw keuze. Mocht u zich alsnog bedenken dan kunt u deze 

keuze altijd eenvoudig aanpassen in de app. 

De nieuwsbrief zal tijdens de Parro-pilot nog via Parnassys en via Parro verstuurd worden. 

 

 

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. 



 

 

 

Kinderpostzegels 

De leerlingen van BB2a en BB2b hebben afgelopen woensdag hun pakketje voor de kinderpostzegels mee naar huis 

genomen. We hopen op een grote opbrengst, zodat kinderen zonder eigen thuis geholpen kunnen worden. De 

groene briefjes moeten op woensdag 2 oktober bij de leerkracht worden ingeleverd.  

 

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 03-10-2019 Schoolfotograaf  

BB2a + BB2b 03-10-2019 Bezoek Merefelt  

Hele bovenbouw 12-10-2019 Start herfstvakantie 

Hele bovenbouw 05-11-2019 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
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