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Sinterklaas op school 

 

A.s. donderdag 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 8.40 uur 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.  

Na de intocht bezoekt de Sint samen met zijn pieten de verschillende groepen.  

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. 

 

Reflectionday 

 

Gisteren hebben alle kinderen van de onderbouw een reflecterend hesje ontvangen. In de algemene nieuwsbrief van 

november stond hier het volgende over geschreven: 

 

Ook dit jaar doen Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker mee aan het project ‘’Reflectionday’’, deze periode 

loopt van 1 december 2019 tot en met 21 januari 2020. Reflectionday is een project dat door VanSchijndelAdvies 

(VSA) is ontwikkeld. Zichtbaarheid en reflectie staan hierin centraal en zorgen voor een betere verkeersveiligheid. 

Gedurende deze periode wordt er vooral aandacht geschonken aan goed zichtbare kleding en materialen in het 

verkeer bij basisschoolkinderen. Wij hebben voor alle leerlingen reflecterende hesjes ontvangen welke binnenkort 

aan iedere groep uitgereikt worden. Het is de bedoeling dat deze hesjes gedurende de periode van 01-12-2019 t/m 

21-01- 2020 worden gedragen, maar ze mogen uiteraard daarna ook nog gedragen worden. Ook nu wordt gevraagd 

vanuit VSA om foto’s in te sturen waarmee prijzen te winnen zijn. Er zijn individuele prijzen beschikbaar maar ook 

prijzen voor de beste onderbouw- én bovenbouwgroep. De prijswinnaars worden begin februari 2020 bekend 

gemaakt. We vragen eenieder de gemaakte foto’s te sturen naar admin.veldhovenmidden@veldvest.nl , zodat wij in 

het kader van de AVG de privacy voorkeuren van de ouders van onze leerlingen kunnen borgen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Buitenspelen (herhaald verzoek) 

 

Met de onderbouwgroep spelen wij iedere dag buiten, ’s morgens en soms ‘s middags. Het is fijn als de 
kinderen zich ook voor buiten lekker warm aan kunnen kleden. Denkt u eraan om uw kind handschoenen, 
een sjaal en evt. muts mee te geven als dit nodig is. Alvast bedankt!  
 

 
 
 

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, tandartsbezoek 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. 
 

Belangrijke data 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

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 

 

Studiedagen 

vrijdag 6 december 2019 (alleen voor SBO De Verrekijker)  

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

 

 



 

 


