
 

Week 44 

1 november 2019 
 

 

  

Oudergesprekken 14 en 19 november  

 

Op donderdag 14 november en dinsdag 19 november zijn de ontwikkelingsgesprekken. De leerlingen worden geacht 
om bij het gesprek aanwezig te zijn. De uitnodigingen voor de gesprekken hebben de leerlingen vandaag mee naar 
huis genomen.  
 

 

Nationaal Schoolontbijt 
 

Volgende week donderdag 7 november hebben we een schoolontbijt. We 
bespreken deze week met de kinderen waarom het belangrijk is om goed te 
ontbijten. De wethouder van onderwijs en de beleidsadviseur van onderwijs 
komen bij ons op school mee ontbijten. 
Dit jaar krijgt de ontbijtweek een thema: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’. Vaak 
is de factor tijd voor ouders en kinderen elke dag een drempel voor een 
gezond en gezellig ontbijt. 
De kinderen moeten voor het ontbijt het volgende meenemen: een bord, 
yoghurtbakje, beker, mes en lepel, alles voorzien van naam. Deze 
ontbijtspullen mogen op maandag 4 november al meegenomen worden of 
anders in de ochtend van donderdag 7 november. Dit vanwege de studiedag 
op dinsdag en de stakingsdag op woensdag. 
We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur. 

 

 
Veldhoven Danst 
 
 
Dit Schooljaar start voor de groepen 6 ‘Veldhoven Danst’ weer in de oude vertrouwde periode (herfst – kerst) en 
sluiten we het project weer af met twee shows in theater de Schalm. Het project start in de week van 4 november 
en eindigt in de week van 16 december (7 weken). Op zaterdag 21 december vinden de twee afsluitende shows 
plaats in theater De Schalm. De kinderen presenteren dan hun aangeleerde dans, de voorstelling is ook toegankelijk 
voor ouders. 

 
De lessen worden verzorgd door de dansscholen Cardo Dance Department en DéDé Danceballet. Ook buitenschools 
wordt er op vier verschillende plekken aanbod opgestart, hiervoor kunnen kinderen zich aanmelden 
via www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen . 

 

 
 

http://www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen


 

 

 

 

Huiswerk 
 

 

Vandaag hebben de leerlingen weer een leerblad van Engels mee naar huis gekregen. Vrijdag 8 november is de toets 
van Engels. Voor de toets is het belangrijk dat de woordjes van Nederlands naar Engels en Engels naar Nederlands 
geleerd worden. Het is een schriftelijke toets, dus we kijken ook naar de schrijfwijze van de Engelse woordjes. Op de 
website www.wrts.nl kunnen de leerlingen gratis een account aanmaken en de woordjes in een woordenlijst zetten 
om te oefenen. Veel succes!  

 
 
Winterjas 

 
  
De herfst is begonnen, de winter staat voor de deur en het is dus vooral in de ochtend minder dan 10 graden. Het 
valt ons op dat er veel leerlingen zonder jas op school komen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind met jas naar school 
toe komt? Bedankt voor de medewerking. 
 

 
Sinterklaas 
 

De lootjes voor surprise worden getrokken op maandag 4 november. De volgende 
schoolafspraken rondom de surprise zijn belangrijk: 
 
- Zorg voor een leuke surprise, dus niet zomaar wat inpakken. 
- Bij een surprise hoort een gedicht. Vraag eventueel je vader, moeder, broer, zus, etc. om te 
helpen. 
- Koop een leuk cadeautje ter waarde van ongeveer € 3,50. Het hoofdcadeau 
is géén snoep. 
- Jij hoopt een surprise te krijgen waar de nodige aandacht aan is besteed, dat hoopt een 
ander ook. 

Op 29 november moeten alle surprises op school in de eigen klas worden ingeleverd.  
 

Agenda 

 
 

- dinsdag 5 november: studiedag, leerlingen vrij 
- woensdag 6 november: stakingsdag, leerlingen vrijdag 
- donderdag 7 november: Nationaal schoolontbijt 
- donderdag 7 november: start Veldhoven Danst! 
- dinsdag 12 november: ontwikkelgesprekken 
- donderdag 14 november: ontwikkelgesprekken 
- vrijdag 15 november: volgende Zesje 
-  

Met vriendelijke groet, 
Rachel en Yvonne 

http://www.wrts.nl/

