
 

 

10 januari 2020 
 

 

Beste wensen 

We zijn 2020 goed begonnen met kinderchampagne. We hebben geproost op het nieuwe 
kalenderjaar. We wensen u allemaal het allerbeste voor 2020! 
 

 
 
 
 
 
 

Citotoetsen 

Deze maand staan de Cito-toetsen op het programma voor alle leerlingen. De uitslagen worden verwerkt en met u 

besproken tijdens de OPP gesprekken in maart. 

 

 

Uitnodiging SR-vergadering 

 
Op 21 januari 2020 staat de eerstvolgende SchoolRaad 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! 

 

Veerle Raijmakers 

 

Dag ouders verzorgers, 

Deze week ben ik begonnen als leerkracht in Middenbouw 3. Misschien dat u me al eens hebt gezien in de 

bovenbouwgroepen. Aangezien ik nog niet alle ouders/verzorgers gezien heb, zal ik me via deze weg even kort 

voorstellen. Mijn naam is Veerle Raijmakers, ik ben 22 jaar en ik kom uit een klein plaatsje genaamd Netersel. Eerder 

werkte ik als onderwijsassistente in de bovenbouwgroepen. Daarnaast studeerde ik deeltijd aan de Pabo. Vanaf deze 

week sta ik van maandag t/m vrijdag in MB3. Ik heb een hele fijne week gehad en hoop dat er nog veel van deze 

weken gaan komen. Ik heb er zin in! Als u nog vragen hebt, bent u welkom om na schooltijd nog eens binnen te 

lopen.  



 

 

Mogelijke stakings 2-daagse 

 

Momenteel wordt er geïnventariseerd welke collega’s voornemens zijn om te staken op donderdag en vrijdag 30,31 
januari. Zodra hier uitsluitsel over is wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 

 

 

Belangrijke data en herinneringen  
 

 

 

Gymrooster: 

MB1 Maandagochtend, woensdagochtend 

MB2 Dinsdagochtend, vrijdagochtend 

MB3 Maandagochtend, woensdagochtend in de even weken 

 

Maandag 27 januari  Studiedag, kinderen vrij 

  

  

 

 Studiedagen : 

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 

 

 


