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           7 februari 2020 

  

  
 

 

Scoor een boek! 
 

 

 
 
Scoren kun je overal! Onder dit motto is in 2012 gestart met het 
leesprogramma Scoor een Boek! Scoor een Boek! zet de kracht van 
voetbal in voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij 
leerlingen én gezinnen. Hierin werken bibliotheken samen met 
Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) uit de Eredivisie en Eerste 
Divisie.  
Scoor een Boek! verbindt lezen en sport door profvoetballers in te 
zetten als rolmodellen.   

 
 

Rapportmapjes 
 
Op 14 februari a.s. krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. We willen u vragen om 
thuis eens goed te kijken of er nog een rapportmapje ligt en deze dan mee naar school te geven. Wanneer wij geen 
rapportmapje hebben, zal uw kind het rapport in een envelop mee naar huis krijgen. 

 

 

Carnaval 
 

 
Het duurt nog even, maar vrijdag 21 februari is het carnaval op school.  
Wij zijn nog op zoek naar ouders, opa's of oma's die willen komen schminken op die dag. Graag horen wij wie zich 
hiervoor wil opgeven. Aanmelden kan via: j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende reacties. Namens de 
carnavalscommissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Groepsvorming 
 
 
De groepen 6 zijn bezig met groepsvormingsactiviteiten om het pedagogisch groepsklimaat nog beter te maken. 
Daarom zullen de groepen 6 in de toekomst o.a. regelmatig groepsoverstijgend gaan werken. 
 

 
Koningsspelen 
 
 

Beste ouder(s), verzorger(s) 

Vrijdag 8 mei organiseren we zoals elk jaar voor alle groepen de jaarlijkse 

Koningsspelen. Dit jaar vindt de koningsspelen dus plaats na de meivakantie, 

i.v.m. de Centrale Eindcito voor de schoolverlaters.  

De leerlingen van de groepen 1-2 en 3 en de jongste leerlingen van de 

Verrekijker (OB en MB1) sporten op de grote- en kleine speelplaats bij de 

school. De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 en de groepen MB2, MB3, 

BB1, BB2A en BB2B van de Verrekijker gaan sporten op de velden bij de 

Parasol. De schoolverlaters van Eigenwijs en De Verrekijker begeleiden 

groepjes leerlingen bij de onderbouw.   

Maandag 3 februari heeft uw kind een brief mee naar huis gekregen waarop 

u als ouder/verzorger aan kunt geven mee te willen helpen tijdens de 

koningsspelen. Dit strookje kunt u inleveren bij de groepsleerkracht. Echter mag u 

zichzelf ook opgeven via de mail:  

Voor ouder(s)/verzorger(s) van EigenWijs kunt u mailen naar: m.vanhoof@veldvest.nl en voor de Verrekijker kunt 

u mailen naar: v.raijmakers@veldvest.nl graag voor donderdag 20 februari.  

Als u zich aanmeldt via de mail, graag het volgende vermelden: 

 Uw naam 

 Naam van uw kind(eren) + de klas(sen) 

 Voorkeur hulp bij onderbouw (schoolplein) of bovenbouw (parasol) (Als commissie proberen wij hier 
zoveel mogelijk rekening mee te houden) 

 Waar u zich voor wilt aanmelden: 
O  Helpen met klaarzetten, vanaf 8.30 uur. 

O  Begeleiden van een activiteit, tussen 9.15 uur – 11.45 uur.  

 Opruimen na afloop 11.45 uur – 12.15 uur.  
 

In de week van 13 april krijgt u per mail een bevestiging van uw opgave met aanvullende informatie. 

Wij hopen op een grote hoeveelheid aanmeldingen! 

Wij wensen iedereen alvast een fijne, sportieve en gezellige dag toe! 

 

De Sportdagcommissie 
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Brieven buitenschoolse sporten 
 

 
In de bijlage vindt u nogmaals de brieven voor de buitenschoolse sporttoernooien: voetbal, korfbal. 
 

 

Verjaardagen 

 
 
zaterdag 8 februari: Favour 
zaterdag 15 februari: juf Wendy 
 
We wensen je alvast een fijne verjaardag! 

 
 
 
 
Huiswerk 
 
 
Voor komende vrijdag (14 februari) staat er weer een toets van Engels op de planning. Het is wederom een 
schriftelijke toets waarin zowel de woordjes van het Engels naar Nederlands als andersom worden getoetst. We 
letten bij deze toets ook op de spelfouten. 

 
 
Agenda 

 
 
14 februari: rapport 1 
17 en 20 februari: rapportgesprekken 
21 februari: Carnaval op school en volgende zesje 
24 februari t/m 28 februari: Carnavalsvakantie 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wendy en Yvonne 


