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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 
Hierbij het informatieboekje van de middenbouwgroepen. Mocht u na het lezen van dit 
boekje nog vragen hebben dan kunt u altijd bij een van de leerkrachten terecht.  
 
Let op: op donderdag 24 september om 19.00 uur organiseren wij een informatieavond 
voor alle ouders van De Verrekijker. De officiële uitnodiging daarvoor volgt. (onder 
voorbehoud van RIVM maatregelen rondom Covid-19) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leerkrachten middenbouw:  
 
Gerrie Damen (MB1 maandag t/m vrijdag) 
g.damen@veldvest.nl  
 
Geertje Moeskops (MB2 maandag t/m woensdag) 
g.moeskops@veldvest.nl  
 
Marieke Verberne (MB2 dinsdag, donderdag, vrijdag) 
m.verberne@veldvest.nl 
 
Anna Schellekens (MB3a maandag t/m vrijdag) 
a.schellekens@veldvest.nl 
 
Ivanka van der Meer (MB3b maandag t/m vrijdag) 
Ivanka.vanderMeer@veldvest.nl 
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Binnenkomst 

Vanaf 8.15 uur hebben de leerlingen de keuze om al naar de groep te gaan en op 
hun plaats rustig te lezen of te tekenen. De 1e bel gaat om 8.25 uur en de lessen 
starten om 8.30 uur.  
 

 
Schooltijden 
Maandag, dinsdag, donderdag: 08.30 – 15.00 uur met een middagpauze van 12.45 – 13.15 
uur.  
Woensdag en vrijdag: 08.30– 12.15 uur.  
Wij maken u erop attent dat er vanaf 08.15 uur toezicht is op de speelplaats! 
 
Mogelijk kunnen de schooltijden iets gewijzigd zijn i.v.m. de RIVM-richtlijnen en de 
organisatie rondom het halen en brengen van onze leerlingen. Mocht dat zo zijn bent u 
inmiddels hierover geïnformeerd door de directie. 
  
 
Gym 
MB1: donderdag en vrijdag  
MB2: donderdag en vrijdag  
MB3a en MB3b: donderdag en vrijdag 
 
Informatie 
Vaak zijn er korte mededelingen die ouders door willen geven. Wij willen u vriendelijk 
verzoeken deze mededelingen zoveel mogelijk schriftelijk aan ons over te brengen d.m.v. 
een briefje, een berichtje in Parro-app of via mail. 
Vaak krijgen we ’s ochtends veel informatie en dan is de kans groot dat e.e.a. niet goed 
wordt genoteerd. Mocht er behoefte zijn aan een uitgebreider gesprek dan kunt u altijd een 
afspraak met de betreffende leerkracht maken.  
 
Vanuit de groep ontvangt u regelmatig informatie of delen we stukjes uit onze dagelijkse 
praktijk in de groepen. Dat doen we middels berichtjes op de Parro-app. Deze app is 
gekoppeld aan uw Parnassys-account. U kunt zelf aangeven of u toestemming geeft of er 
foto’s van uw kind in deze gesloten omgeving gedeeld mogen worden. 
 
Verder is het belangrijk om regelmatig op onze website te kijken want hier is altijd het een 
en ander terug te lezen: www.veldhovenmidden.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.veldhovenmidden.nl/


Lunch, fruit en drinken 
 
 
Ochtendpauze: 10.15-10.30 uur.  
In de ochtendpauze nemen de kinderen drinken en een stuk fruit/groente mee. Dus geen 
koek.  Het drinken graag in een beker i.p.v. een pakje. Dit zorgt voor veel minder afval. 
 
De kinderen lunchen tussen 12.30 – 12.45 uur met een leerkracht in de klas.  
Het is de regel dat de kinderen opeten wat ze meekrijgen. Voor uitzonderingen graag 
contact met de leerkracht opnemen.  
Van 12.45 uur -13.15 uur gaan de groepen gezamenlijk naar buiten. 
 
 
 
Verjaardagen 
De verjaardag van uw kind wordt met de klas gevierd. Uw kind  
mag op dat moment ook trakteren. Houdt u rekening met de   
grootte en de hoeveelheid van de traktatie, het gaat tenslotte  
om het idee!  
Mocht uw kind ergens allergisch voor zijn dan graag doorgeven en 
ook even overleggen op welke dag het vieren van de verjaardag 
het beste past. 
 
Meebrengen van spullen 
De leerlingen mogen zogenaamde post mee naar school nemen.  
Onder post verstaan wij zelfgemaakte dingen, gewonnen prijzen, diploma’s, foto’s, 
krantenknipsels, folders van een pretpark of museum waar uw kind naar toe is geweest, enz. 
Deze willen wij graag bewonderen!  
 
School zorgt voor schrijf-en tekenmateriaal. Het is niet de bedoeling dat leerlingen dit van 
thuis meebrengen. 
 
Afspraak: mobieltjes worden bij binnenkomst in het lokaal op een afgesproken plaats gelegd.  
Bij het naar huis gaan worden ze pas weer gepakt. In school moeten de telefoons uitstaan. 
 
Toiletgebruik 
Leerlingen gaan in principe niet onder lestijd naar het toilet. Als dit voor uw kind een 
probleem kan opleveren, graag contact opnemen met de leerkracht. 
 
Zelfstandigheid 
Wij helpen en ondersteunen de kinderen natuurlijk waar nodig, maar stimuleren de 
kinderen het eerst zelf te doen. Van proberen kan je leren! Heel belangrijk is dat u als 
ouder/verzorger hier thuis ook aandacht aan besteedt.  
De leerlingen van MB1 mogen tot de herfstvakantie ’s morgens naar de klas gebracht 
worden door ouders/verzorgers. De leerlingen van MB2 en MB3 gaan zelfstandig naar 
binnen. Uiteraard zijn ouders welkom om na schooltijd een kijkje te komen nemen in de 
groep van uw kind.  

 



Helaas mogen i.v.m. de corona-maatregelen ouders nog niet de school betreden. De 
gangen zijn hiervoor te smal en we willen alle risico’s tot het minimum beperken. We 
proberen u middels de parro-app wel zo veel mogelijk een kijkje te geven in onze 
activiteiten. 

 
Kernwaarden 
We werken op school vanuit de volgende kernwaarden: 
nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid, verscheidenheid en 
uniciteit. 
Deze kernwaarden komen gedurende het schooljaar expliciet 
aan bod.  
 

Kring 
Dit kan zijn: vertelkring (weekendkring), woordenschatkring, boekenkring, krantenkring, 
nieuwskring of een klassengesprek. 
 
Taal 
Hiervoor gebruiken we de taalmethode Staal. De leerlingen krijgen taal in hun eigen 
stamgroep.  
 
Technisch lezen 
Hiervoor gebruiken we de leesmethode: Veilig Leren Lezen in MB1 en tot januari in MB2. 
MB3 werkt met Estafette. De kinderen die nog aanbod van Veilig Leren Lezen krijgen, zullen 
meerdere leesmomenten hebben.  
In de MB werken we ook met leescircuits om op deze manier ook de leesmotivatie te 
stimuleren.  
 
Rekenen 
Hiervoor gebruiken we de methode: RekenZeker. Tijdens rekencircuits zullen we het aanbod 
herhalen en intensiveren. Op deze manier kunnen we ook extra instructietijd inplannen. 
 
Schrijven 
De schrijfmethode heet Pennenstreken.  
 
Wereldoriëntatie 
Hieronder vallen de vakgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs & 
topografie.  
 
 
Burgerschapsvorming 
De Vreedzame School staat op het programma. Binnen deze les staan de sociaal- emotionele 
vaardigheden van de leerlingen centraal. Naast deze les vinden wij het belangrijk om bewust 
stil te staan bij het groepsgebeuren, de omgang met elkaar en het welbevinden van het 
individuele kind. Middels leuke, leerzame, maar bovenal interactieve activiteiten zullen we 
aandacht besteden aan bovengenoemde onderwerpen en dingen die leven in de groep! 
 
 

 

 



Bewegingsonderwijs 
Bewegingsonderwijs is van groot belang voor het opgroeiende kind. Tijdens deze lessen zijn 
we bewust bezig met het verder ontwikkelen van bepaalde technieken en vaardigheden 
zoals springen, duikelen, klimmen, zwaaien enzovoorts. Daarnaast komen ook diverse 
balspelen aan bod. De leerlingen gymmen in sportkleding (een korte broek en een shirt) en 
gymschoenen (met zolen die niet afgeven). De leerlingen dragen geen sieraden en leerlingen 
met lange haren moeten de haren vast dragen tijdens de gymlessen. De gymdagen staan 
eerder in dit informatieboekje vermeld. 
 
 
Ontmoetingsmoment 
De ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek in een van de eerste werken.  
In dit informatieboekje heeft u het een en ander kunnen lezen over  
de algemene gang van zaken binnen onze groep.  
Op donderdag 24 september vindt er een informatie/ontmoetingsavond plaats op school 
om 19.00 uur. (onder voorbehoud van RIVM maatregelen rondom Covid-19) 
 
Heeft u nog vragen, opmerkingen of tips dan zijn die natuurlijk van harte welkom.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leerkrachten middenbouwgroep 
 
Gerrie Damen 
Geertje Moeskops 
Marieke Verberne 

Anna Schellekens 
Ivanka van der Meer 
  

 
   


