
 

Week 35 

30 augustus 2019 
 

 

  

 

Welkom  

 

Bij deze het eerste Zesje van dit schooljaar. ’t Zesje verschijnt om de week op vrijdag en zal voorzien zijn van alle  
informatie die dit schooljaar voor groep 6 van belang is. In het informatieboekje, dat uw kind mee naar huis heeft 
genomen, staat de algemene informatie over het schooljaar. In het Zesje zal de informatie wat specifieker en 
uitgebreider zijn.  
 
Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er in de groep gebeurt. Wij wensen alle 
kinderen een fijn schooljaar in groep 6!   
  
Informatieverstrekking  
In ParnasSys staan de mailadressen van alle ouders en vanuit ParnasSys wordt alle informatie verstrekt. Mocht uw 
mailadres gewijzigd zijn, kunt u contact opnemen met Iris Karacsony van de administratie 
(i.karacsony@veldvest.nl).   
 
 

 

Kennismakingsgesprekken 
 
 
Net zoals voorgaande jaren zijn er geen kennismakingsgesprekken meer met alle ouders. Wilt u toch graag een 
kennismakingsgesprek, laat dit ons dan via de mail weten, dan plannen we deze nog voor de herfstvakantie in. 
Verder gaan wij met alle ouders van de kinderen die speciale zorg nodig hebben in gesprek voor de herfstvakantie.   
 

 

Ontmoetingsavond  
 

 

Op donderdag 19 september 2019 staat de ontmoetingsavond gepland, waarin kinderen, ouders en leerkrachten 
elkaar kunnen ontmoeten en zicht krijgen op wat er in het schooljaar aan bod komt. We kiezen dit jaar voor een 
andere opzet, dan voorgaande jaren. De avond vindt plaats tussen 17.30 uur en 19.00 uur. U bent in dit tijdsbestek 
vrij om in en uit te lopen. U hoeft dus ook niet de hele tijd aanwezig te zijn. Als u meerdere kinderen op school heeft, 
kunt u, als u voldoende informatie heeft gekregen, verder lopen naar een andere groep. Voor alle duidelijkheid: er is 
dus geen gezamenlijk start- en eindmoment.  
 

Uw eigen kind zal u op deze avond vertellen wat er in de klas te zien is en welke afspraken er gemaakt zijn in de 
groep. Ook komen de verschillende vakgebieden aan bod. De kinderen worden in de komende weken toegerust om 
dit verhaal aan u te kunnen doen. Uiteraard zijn de leerkrachten op deze avond aanwezig om verdere vragen te 
beantwoorden.   
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Zwangerschapsverlof Rachel 
 

Juf Rachel verwacht in januari haar baby, dus ze zal in december met verlof gaan. U wordt daar te zijner tijd over 

geïnformeerd. 

 

Voorstelling Oorlogsgeheimen 

 

Op woensdag 18 september is er voor de groepen 6 een voorstelling in de Schalm. We lopen om 10.15 uur naar de 

Schalm. Om 12.00 uur is de voorstelling afgelopen. Wij willen hierbij vermelden dat de leerlingen dan waarschijnlijk 

iets later op school arriveren dan 12.15 uur.  

 

 

Excursie groepen 6 Oliemeulen 
 
 
Vrijdag 11 oktober staat er een excursie gepland naar de Oliemeulen te Tilburg. We worden daar om 9.00 uur 
verwacht. Het zou fijn zijn als de leerlingen dan om 8.15 uur op school zijn, zodat we tijdig naar Tilburg kunnen 
vertrekken. De excursie zal om 11.30 uur afgelopen zijn, waardoor we rond 12.15 uur weer op school arriveren. 
 
Voor deze ochtend zijn we nog op zoek naar ouders die kunnen rijden naar Tilburg. Mocht u deze dag kunnen 
rijden, stuur dan een mail naar de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt! 
 

 
Oproep klassenouder/luizenpluizen  
 
 
U heeft vorige week een mail van ons ontvangen met een oproep voor een klassenouder. Helaas hebben we tot op 
heden hier geen reactie op mogen ontvangen. We hopen toch dat er iemand beschikbaar is om dit voor ons te doen. 
Mocht u iets voor ons kunnen betekenen, dan horen wij het graag. 
 
Tevens zijn we nog op zoek naar drie ouders (een voor groep 6b en twee voor groep 6a) die willen luizenpluizen dit 
schooljaar. 

 
 

Huiswerk 
 

 

De leerlingen krijgen op vrijdag het huiswerk mee. Vandaag hebben ze één blad rekenen en één blad spelling mee 

naar huis gekregen. We verwachten het huiswerk op vrijdag 6 september weer op school. 

 
 
Agenda 

 
 

- Woensdag 11 september: Studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij! 
- Woensdag 18 september: Voorstelling Oorlogsgeheimen 



 
- Donderdag 19 september: Ontmoetingsavond 17.30 – 19.00 uur 
- Woensdag 2 oktober t/m zondag 13 oktober: Kinderboekenweek ‘Reis je mee?’ 
- Donderdag 3 oktober: schoolfotograaf 
- Vrijdag 11 oktober: Excursie Oliemeulen 
- Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober: herfstvakantie 

 
 

 

Verjaardagen 
 
 
Vrijdag 30 augustus wordt Muhanad 9 jaar. 
  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Yvonne en Rachel 

Volgende Zesje: Vrijdag 13 september 


