
 

 

Week 44 

1 november 2019 
 

 

 

Sinterklaas 
 

In de bovenbouw vieren wij Sinterklaas d.m.v. suprises. Maandag 4 november loten we met de kinderen. 

Uitgebreide informatie ontvangt u nog van ons.  

 

 

Schoolontbijt  

Volgende week donderdag 7 november hebben we een schoolontbijt. We bespreken deze week met de kinderen 
waarom het belangrijk is om goed te ontbijten.  

Dit jaar krijgt de ontbijtweek een thema: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’. Vaak is de factor tijd voor ouders en 
kinderen elke dag een drempel voor een gezond en gezellig ontbijt. De kinderen moeten voor het ontbijt het 
volgende meenemen: een bord, yoghurtbakje, beker, mes en lepel. Deze ontbijtspullen mogen op maandag 4 
november al meegenomen worden of anders in de ochtend van donderdag 7 november. Dit vanwege de studiedag 
op dinsdag en de stakingsdag op woensdag. 

We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur. 

 

Samenwerkingsactiviteit Eigenwijs BB2A en BB2B 

 
Op vier dinsdagen (12, 19, 26 november, 3 december) maken de kinderen uitgebreid kennis met de kinderen van 

groep 7 & 8 van basisschool Eigenwijs. Doormiddel van samenwerkingsopdrachten en spelletjes leren ze elkaar beter 

kennen. Dit is ter voorbereiding op de schoolverlatersactiviteiten 

 

Hulpouders gezocht 

Wij zoeken hulp bij twee activiteiten: 

Creamiddag kussens maken  

7, 14 en 21 november, 14.00-15.00  

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

juffrouw Moniek.  

luizenpluis bb1 en bb2b 

na iedere vakantie op maandag of dinsdag 

Wij zoeken  ouders die ons willen  helpen met het luizenpluizen. U controleert de kinderen uit de groep van uw 

eigen kind en meldt bijzonderheden aan de leerkracht.   



 

 

Leerlingenraad 

 
Binnen de MFA midden werken wij met een leerlingenraad. Voor de Verrekijker zijn de volgende leerlingen gekozen; 

MB3: Vince en Jhamir 

BB1: Anne en Greta 

BB2A: Feikje en Valentino 

BB2B: Emanuela en Nigel 

Staking  

 

 
Zoals u vernomen heeft in de algemene nieuwsbrief zal de Verrekijker op woensdag 6 november gesloten zijn omdat 
de meerderheid van de leerkrachten gebruik maakt van hun stakingsrecht.  
De leerlingen zijn deze dag vrij.  
 

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.  

 

Huiswerk BB1 

Voor de verkeersles hebben de leerlingen van BB1 foto’s nodig van verkeersborden. De bedoeling is dat zij in hun 

straat of wijk op zoek gaan naar verkeersborden en deze fotograferen. Vervolgens worden deze foto’s naar mij 

gemaild. Maximaal 3 foto’s per leerling. De foto’s moeten uiterlijk dinsdagavond 5 november ingeleverd zijn.  



 

 

 

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 

BB2A & BB2B 04-11-2019 Gastles Halt, veilig online  

Hele bovenbouw   04-11-2019 Lootjes trekken surprise  

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

Hele school 06-11-2019 Staking, alle leerlingen vrij  

Hele school 07-11-2019 Schoolontbijt  

BB1 08-11-2019 IVN 

BB2A & BB2B  12-11-2019 Samenwerkingsactiviteit Eigenwijs  

Hele bovenbouw 13-11-2019 leerlingenraad 
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