
 

 

Week 41 

11 oktober 2019 
 

 

 

Ontruimingsoefening  
 

 
Op donderdag 24 oktober hebben we een geplande ontruimingsoefening. We oefenen dan de 

ontruimingsprocedure. We zullen dit ook met de kinderen bespreken.  

 

Vakantie  

 
Vandaag is de vakantie begonnen. Het is belangrijk dat uw kind in de vakantie regelmatig blijft lezen. Ook het 

oefenen van keersommen en sommen tot 20 blijft nodig.  

 

Hulpouders gezocht 

Wij zoeken hulp bij twee activiteiten: 

Creamiddag kussens maken  

24 oktober en 31 oktober 14.00-15.00  

U assisteert met het maken van kussens. Enige handigheid met naald en draad is gewenst. Aanmelden kan bij 

juffrouw Moniek.  

IVN bb1  

Vrijdag 8  november, de hele ochtend.  

Wij zoeken 4 ouders die met de auto met ons meegaan naar het IVN in Valkenswaard. U vervoert een groepje 

kinderen en helpt hen met de activiteiten.  

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.  

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 

De leerlingen van BB2a en BB2b hebben op 3 oktober Merefelt bezocht. De kinderen hadden op school een stukje 

voorbereid om voor te lezen. Daarnaast was er de gelegenheid om met de bewoners in gesprek te gaan.  

 

Middelbare scholen 

Tijdens de Opp gesprekken is er met u gesproken over een voorlopig advies/de uitstroomverwachting. In de periode 

na de herfstvakantie houden veel vervolgscholen een open dag. U kunt hier gebruik van maken om kennis te maken 

met de school. 

Schoolverlaters: 

Voor de aanmelding op de middelbare school is het belangrijk dat u zelf contact met hen opneemt.  

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 12-10-2019 Start herfstvakantie 

Hele bovenbouw  24-10-2019 Ontruimingsoefening  

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