
 

 

Week 2 

10-01-2020 
 

 

 

 

Cito toetsen 

 

Deze week zijn wij begonnen met het afnemen van de cito toetsen. Spelling is al klaar. De komende weken worden 

de volgende toetsen nog afgenomen: 

di 14-01 / wo 15-01 / do 16-01: begrijpend lezen 

di 21-01 / wo 22-01 / do 23-01: rekenen 

De Avi en dmt worden op verschillende momenten individueel afgenomen. Als u nog vragen heeft, horen wij het 

graag. 

 

Presentatie sr 

 
 
Nieuws van de SR van SBO De Verrekijker 
Op 21 januari 2020 staat de eerstvolgende SR vergadering gepland. Tijdens deze vergadering zal er  een presentatie 
gegeven worden, waarin een beeld geschetst wordt van de actuele, onderwijskundige ontwikkelingen. Teamleden 
van SBO De Verrekijker zullen een presentatie verzorgen over de werkwijze in de observatiegroep en het 
professionaliseringstraject van rekenen.  
Deze presentatie start om 20.15u in het lokaal van Middenbouw 2. 
 
 

We willen u van harte uitnodigen deze presentaties bij te wonen. We verzoeken u vriendelijk een mailtje te sturen 
(graag uiterlijk 20 januari) naar Marieke Verberne (m.verberne@veldvest.nl)  of Brigit de Jong 
(b.dejong@veldvest.nl) indien u aanwezig zult zijn. Wij kunnen dan zorgen dat de koffie en thee voor u klaar staan! 

 

 

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.   

 

Schoolverlaters 

De ouders van de schoolverlaters hebben een uitnodiging ontvangen voor het adviesgesprek via de parro-app. Als u 

nog vragen heeft, horen we het graag.   

 

Hulpouders gastles muziek (Art4u) donderdag 23 januari 

De kinderen van BB2a en BB2B nemen hun zelfgemaakte lied op bij Art4u. Wij zijn op zoek naar een ouder die mee 

wil lopen. Als u mee wilt lopen, horen we het graag.  

BB2A 13.30-14.30 

BB2B 11.25-12.25 

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+b 16-01-2020 Muziek gastles  

Alle groepen 22-01-2020 leerlingenraad 

BB2a+b 23-01-2020 Muziek gastles (muziekschool) 

schoolverlaters 23-01-2020 adviesgesprek 

Alle groepen  27-01-2020 studiedag 
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