
 

Week 6 

27 september 2019 
 

 

 

Kennismakingsavond 

 

We willen u bedanken voor de grote opkomst op de kennismakingsavond vorige week donderdag. Het team van de 

Verrekijker heeft deze avond als zeer positief ervaren. Mocht u opmerkingen hebben, mag u deze kenbaar maken 

aan de leerkracht van uw kind dan nemen we dat mee in de evaluatie. 

Schoolfotograaf 

 

 

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

kunnen lezen in de algemene nieuwsbrief van 2 weken geleden.  

 

Muziek in MB2 

 

Vanaf donderdag 3 oktober komt Pieter van den Broek  

van Art4U wekelijks muzieklessen geven. Ze noemen het  

”de muziekbende”. De 30 lessen zijn gepland op de  

donderdagen van 14.15-15.00.  

Super om het muziekonderwijs middels deze samenwerking  

een impuls te geven. 

 

 

 

 

IVN 

 

Woensdag 9 oktober staat er voor MB2 een excursie gepland naar de IVN in Valkenswaard.  

Donderdag 24 oktober gaat MB3 en woensdag 13 november gaat MB1 naar dezelfde tentoonstelling bij het IVN in 

Valkenswaard. 

Het onderwerp is ‘Kom kijken op de hei’.  We zijn op zoek naar ouders/verzorgers om te rijden. Kunt u rijden en/of 

begeleiden?  

Graag een bericht naar de groepsleerkracht met daarbij het aantal leerlingen dat u kunt vervoeren.  

We vertrekken meteen om 08.30 uur en zijn rond 11.30 uur weer terug op school. 

 

 



 
 

 

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. 

 

 

 
 

 

Herfstwandeling 

 

 

Op dinsdag 22 oktober gaan we met alle 3 de middenbouw groepen een herfstwandeling maken bij de Vlasroot in 

Veldhoven. Ook hiervoor zoeken we nog ouders, verzorgers, opa’s of oma’s die ons willen brengen en/of ophalen. 

We vertrekken rond 10. 30 uur op school en zijn rond 12.00 uur weer terug. 

 

Ook hiervoor graag een bericht naar de groepsleerkracht met daarbij het aantal leerlingen dat u kunt vervoeren. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

Oudergesprekken 
 

Op 8,9 en 10 oktober staan de oudergesprekken gepland. Vandaag heeft u via uw kind een uitnodiging ontvangen. 

Tijdens dit gesprek worden de doelen voor uw kind voor het eerste half jaar besproken. 

 

 

 

Belangrijke data en herinneringen  
 

 

 

Gymrooster: 

MB1 Maandagochtend, woensdagochtend 

MB2 Dinsdagochtend, vrijdagochtend 

MB3 Maandagochtend, woensdagochtend in de even weken 

Let op : MB3 is gewijzigd van dinsdagochtend naar woensdagochtend 

 

Donderdag 3 oktober Schoolfotograaf 

Di, wo,do 8,9,10 oktober Oudergesprekken 

Woensdag 9 oktober IVN excursie MB2 

Dinsdag 22 oktober Herfstwandeling MB1, MB2, MB3 

Donderdag 24 oktober  IVN excursie MB3 

Woensdag 13 november IVN excursie MB1 

  

 

Studiedagen : 

 

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 

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 

 

 


