
 

Week 48 

29 november 2019 
 

 

  

Terugblik op de oudergesprekken  

 

Alle oudergesprekken zijn inmiddels afgerond. We kijken terug op fijne gesprekken waarin veel leerlingen zelf al een 
steentje bijdragen aan het gesprek over hun eigen ontwikkeling. Daar zijn we heel trots op! 
 

 

Afscheid juf Rachel 
 

  
Op vrijdag 6 december komt juf Rachel nog even naar school om afscheid te nemen van de groep 6b. We wensen 
haar ook via deze weg een fijn verlof.  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ik vind het natuurlijk vervelend voor de kinderen uit groep 6b dat ik er niet meer kan zijn, maar ben blijk dat er 
vervanging is en Ellen van de Sande de groepsverantwoordelijkheid op zich neemt. Vrijdag 6 december kom ik naar 
school om mijn verlof met de leerlingen te vieren. Ik wil u in ieder geval bedanken voor de prettige communicatie en 
samenwerking en wens de leerlingen de komende maanden een fijne periode met mijn vervanger. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Rachel 
 

 
Veldhoven Danst 
 
 
In de bijlage vindt u de brief die de leerlingen ook mee naar huis hebben gekregen. In de brief zit een bijlage waarin 
u uw kind kunt opgeven voor de show en daarbij kan u het aantal kaarten opgeven. U kan maximaal twee kaarten 
reserveren om naar de show te komen kijken. 

 
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 een leerblad van Engels mee naar huis gekregen. We hebben op school al extra 
aandacht besteed aan het leren voor deze toets in verband met Sinterklaas. De toets zal zijn op vrijdag 6 december. 

 
 
Surprise herhaling 

 
  

De lootjes voor surprise zijn getrokken. 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.  

 
Sinterklaas  
 

Donderdag 5 december is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn pieten op Veldhoven Midden.  

Op deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De ouders (met jongere broertjes/zusjes) die de aankomst ook 
willen meemaken, vragen we om buiten te wachten. Vanwege veiligheidsaspecten en om ervoor te zorgen dat de 
kleinere kinderen alles goed kunnen zien, verzoeken wij ouders om achter de gespannen linten en het muurtje te 
staan (dus in de wadi’s). Het is op dat moment ook van belang dat er geen auto’s op de taxistandplaats staan. De 
Sint zal rond 8.40 uur op school arriveren en op een feestelijke wijze worden ontvangen. Daarna gaan alle groepen 
weer terug naar de klassen. Sinterklaas en zijn pieten zullen de jonge, niet-schoolgaande kinderen dan nog even 
begroeten met een handje vol strooigoed.  

Bij slecht weer zal de geplande intocht op het schoolplein niet doorgaan. De intocht van Sinterklaas vindt dan in de 
school plaats voor onze eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid: ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij dan niet 
aanwezig zijn.  

Mochten er relevante/medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de traktatie verzoeken we 
u dit door te geven aan de groepsleerkracht. 

Aanvulling voor de groepen 6. 
De ochtend zal gevuld zijn met het uitpakken van de surprises. In de middag zullen we een gezamenlijke invulling 
verzorgen met de twee groepen 6. De leerlingen mogen hiervoor spelletjes van thuis meenemen. 
 



 
 
 

Reflection day herhaling 

 
 
 
Reflectionday is een project dat door VanSchijndelAdvies (VSA) is ontwikkeld. Zichtbaarheid en reflectie staan hierin 
centraal en zorgen voor een betere verkeersveiligheid. Gedurende deze periode wordt er vooral aandacht besteed 
aan goed zichtbare kleding en materialen. Wij hebben voor alle leerlingen reflecterende hesjes ontvangen die 
binnenkort aan iedere groep uitgereikt worden.  
   
Het is de bedoeling dat deze hesjes gedurende de periode van 1 december 2019 t/m 21 januari 2020 worden 
gedragen, maar ze mogen uiteraard daarna ook nog gedragen worden. We hebben afgelopen woensdag hierover 
een presentatie gegeven in de klas en alle leerlingen hebben de hesjes mee naar huis gekregen.  
Verdere informatie ontvangt u binnenkort via de algemene nieuwsbrief 
 

 

Verjaardagen 

 
 
5 december: Mirthe 
 
We wensen je alvast een fijne verjaardag! 
 
 
 
 
 

 
Sjors creatief 
 

Nog even en dan kunnen jullie genieten van een heerlijke kerstvakantie. Tijdens en na de 
kerstvakantie starten er weer te gekke naschoolse cultuur activiteiten. Kijk voor meer informatie 
en nóg meer activiteiten op www.sjorscreatief.nl 
 
 

 
Agenda 

 
 
 
donderdag 5 december  Sinterklaas op school en surprise in de klas 
vrijdag 6 december   Afscheid juf Rachel  
vrijdag 6 december  toets Engels 
vrijdag 13 december   volgende Zesje 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ellen, Rachel en Yvonne 


