
 

 

15 november 2019 
 

 

Sinterklaas 

 

5 december is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn pieten op 

Veldhoven Midden.  

Op deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De ouders (met jongere 

broertjes/zusjes) die de aankomst ook willen meemaken, vragen we om 

buiten te wachten. Vanwege veiligheidsaspecten en om ervoor te zorgen 

dat de kleinere kinderen alles goed kunnen zien, verzoeken wij ouders om 

achter de gespannen linten en het muurtje te staan (dus in de wadi’s). Het 

is op dat moment ook van belang dat er geen auto’s op de taxistandplaats 

staan. De Sint zal rond 8.40u op school arriveren en op een feestelijke wijze 

worden ontvangen. Daarna gaan alle groepen weer terug naar de klassen. Sinterklaas en zijn pieten zullen de jonge, 

niet-schoolgaande kinderen dan nog even begroeten met een handje vol strooigoed. Bij slecht weer, zal de geplande 

intocht op het schoolplein niet doorgaan. De intocht van Sinterklaas vindt dan in de school plaats, voor onze eigen 

leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij dan niet aanwezig zijn.  

Mochten er relevante / medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de traktatie verzoeken we 

u dit door te geven aan de groepsleerkracht. 

  
 
 

Bezoek Pietenhuis 

 

MB1 en MB2 willen graag op dinsdag 26 november het Pietenhuis bij Museum het Oude Slot in Veldhoven 

bezoeken. We zoeken hiervoor ouders die kunnen rijden en begeleiden. We vertrekken direct om 8.30. 

 

Verkleden als Sint en Piet 

 

We vinden het leuk als de leerlingen op 5 december als Sint of Piet verkleed naar school komen, maar daarvoor is dit 

niet de bedoeling. Dit zorgt voor teveel onrust in school. 

 

 

 

 

 



 

 

Rekenen in de middenbouw 

 

In MB1 worden de sommen tot 10 geoefend. De vriendjes van 10 ( verliefde harten)  en het splitsen zijn hierbij 

vaardigheden die de leerlingen steeds vlotter moeten kunnen. Ook thuis spelenderwijs oefenen is wenselijk.  

In MB2 leren de leerlingen optellen en aftrekken tot 60. Hierbij maken ze sommen over het tiental. Ook hebben ze 

de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 al geoefend. Uiteraard vraagt het automatiseren van de tafels veel oefentijd. Eventueel 

kunt u dit natuurlijk ook thuis met uw kind oefenen. (5x2=, u kunt dit ook uitspreken als ik heb 5 groepjes van 2)  

In MB3 zullen de tafels al goed moeten ‘zitten’. Zeker omdat zij ook al volop met deeltafels aan de slag gaan. U helpt 

uw kind enorm door hier ook thuis aandacht aan te besteden en samen te oefenen.  

 

 

Gymtijd MB2 

 

 

De gymtijd van MB2 is vanaf  volgende week weer terug naar vrijdagochtend. 

 

 

 

 

Belangrijke data en herinneringen  
 

 

 

Gymrooster: 

MB1 Maandagochtend, woensdagochtend 

MB2 Dinsdagochtend, vrijdagochtend 

MB3 Maandagochtend, woensdagochtend in de even weken 

 

Dinsdag 26 november Schoen zetten alle groepen. MB1 en 
MB2 bezoek Pietenhuis. 

Donderdag 5 december Sinterklaasviering 

Vrijdag 6 december Studiedag, leerlingen vrij (alleen 
Verrekijker) 

 

 Studiedagen : 

 

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: 

 

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 

 

 


