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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. 

 

 

Samenwerkingsactiviteit Eigenwijs BB2A en BB2B 

 
Op dinsdag 19 & 26 november waren er samenwerkingsactiviteiten met de kinderen van Eigenwijs. De groepen 7 en 

8 werden verdeeld en gemengd met de kinderen van Eigenwijs. Door samen te werken moesten de kinderen de 

opdrachten volbrengen. Op dinsdag 3 december  sluiten we dit onderdeel af.  

 

 

Reflection day  

 

 
Ook dit jaar doen wij weer mee met Reflection Day. De kinderen krijgen op school een hesje. Zichtbaarheid en 

reflectie in het verkeer staan centraal. 

 

Stimuleer uw kind en andere basisschoolkinderen door mee te fotograferen tijdens de projectperiode van 1-12 tot 

21-1 van kinderen die zich goed zichtbaar begeven in het verkeer. Stuur foto's in naar 

admin.veldhovenmidden@veldvest.nl met vermelding van naam kind en school.   

 

Meer informatie kunt u vinden op www.reflectionday.nl  

 

 

http://www.reflectionday.nl/


 

 

Hulpouders gezocht 

luizenpluis 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.   

 

Parro-app  

 

De proefperiode van de parro-app is inmiddels verstreken en we kunnen u melden dat we de parro-app hebben 

aangeschaft en deze blijven gebruiken om u te informeren over schoolse zaken. 

Hieronder nogmaals de afspraken zoals deze gemaakt zijn met het team. 

· De parro-app wordt ingezet als eenzijdige communicatiemiddel. De leerkracht informeert u over uitstapjes, zaken 

die in de klas spelen e.d. Voor het doorgeven van ziekmeldingen, tandarts bezoek of iets dergelijks kunt u telefonisch 

contact opnemen met de school. 

· De parro-app wordt ingezet voor het regelen van ouderhulp. Mocht u zich aanmelden voor ouderhulp dan krijgt u 

via de parro-app bericht over hoe laat en waar u wordt verwacht. 

· De nieuwsbrief zal voorlopig zowel via de parro-app als via de email verzonden worden. 

· Mocht u nog niet aangemeld zijn voor de parro-app en er hulp bij nodig hebben dan helpen wij u graag. Neem 

hiervoor contact op met de leerkracht van uw kind. 

 

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.  

 

Schoolschaatsen   

Ook dit jaar hebben we het genoegen om de kinderen uit de groepen midden/bovenbouw van de Verrekijker uit te 
nodigen om kennis te maken met één van Nederlands bekendste sporten namelijk ........... schaatsen : 
De schaatsbaan staat zoals enkele jaren op De Plaatse in Veldhoven- Dorp bij de kiosk. 
De kinderen krijgen tijdens hun schaatsuurtje les van een ervaren schaatser(ster) die hen de kneepjes bij brengt om 
zo meer behendigheid te verkrijgen op de schaats. Denk hierbij aan het remmen, bochtjes maken, pootje-over etc. 



 

 

en vrij spel. Wanneer er kinderen zijn die nog niet kunnen schaatsen, zal ook hier tijdens de les aandacht aan worden 
geschonken om hen de eerste stapjes op het ijs te laten doen. 
Kinderen mogen wanneer zij dit willen hun eigen schaatsen mee brengen tijdens de les. Maar wanneer dit niet 
mogelijk is, of er geen hebben, zijn er bij de ijsbaan huurschaatsen voorhanden die tijdens de lessen gratis zullen 
worden verstrekt. 
LET OP: neem handschoenen mee!! Zonder mag er niet geschaatst worden. 

 

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 5-12-2019 Surprise  

Hele bovenbouw 6-12-2019 Studiedag 

BB1 9-12-2019 Schoolschaatsen 

BB2A+BB2B 10-12-2019 Gastles Halt  

BB2A + BB2B 12-12-2019 Workshop muziek  

BB2B 16-12-2019 Schoolschaatsen 

BB2A +BB2B 18-12-2019 Gastles muziek 

BB2A 19-12-2019 Schoolschaatsen 

Hele bovenbouw  19-12-2019 Kerstdiner  
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