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Allereerst nog namens de leerkrachten van groep 8, de beste wensen 
voor 2020!  

 
 
 
Oudergesprekken onderwijskundig rapport  
 

 
Voor leerlingen met een vooraanmelding op de middelbare school zijn donderdag 23 januari en dinsdag 28 januari 
de oudergesprekken. Tijdens dit gesprek wordt het Onderwijskundig Rapport besproken en wordt het definitieve 
advies gegeven. Voor alle andere leerlingen zijn de oudergesprekken op maandag 17 februari en donderdag 20 
februari. Afgelopen week heeft uw kind hierover een brief ontvangen, waarin u kunt aangeven wanneer u echt niet 
kan. Voorafgaande dit gesprek ontvangt u in een dichte envelop het Onderwijskundig Rapport. Het is de bedoeling 
dat u dit goed doorneemt en evt. op- en/ of aanmerkingen meeneemt naar het gesprek, zodat we het kunnen 
aanpassen indien nodig.  
 

 

Museumbezoek ‘Vincents tekenlokaal’ 

 
Komende dinsdag 14 januari gaan de leerlingen naar een museum in Tilburg ‘Vincents tekenlokaal’. Voor deze dag 

moeten de leerlingen gewoon hun normale eten en drinken 

meenemen, het bezoek duurt dan ook niet de volledige dag.  

Voor de leerlingen van groep 8B is het van belang dat ze 

uiterlijk om 8.25 uur op school zijn deze dag. Zij verzamelen 

buiten op het schoolplein. 
 

Proefcito 
 

 

Komende week gaan we 2 dagen lang de ‘proefcito’ afnemen. Hierbij maken we de reken- 

en taaltaken van de Centrale Eindtoets van 2019. Dit zijn twee ochtenden van 8.30 – 12.00 

uur (maandag 13 januari en woensdag 15 januari) waarin de leerlingen kennismaken met 

de manier van toetsen vanuit de Centrale Eindtoets en waarbij we inzicht krijgen in de 

leerpunten van alle leerlingen. Het is voor deze twee ochtenden prettig als de leerlingen 

geen tandarts, orthodontist of andere afspraken hebben, zodat ze geen toetsen in hoeven 

te halen. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

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. 
 

 

Vervoer naar Fatih Moskee Eindhoven  
 

 

Op dinsdag 18 februari gaan de groepen 8 voor het thema ‘Heilige huisjes’ op bezoek bij een moskee. Hierbij krijgen 
de leerlingen een rondleiding door de moskee en wordt er informatie gegeven over het geloof. Wij zijn voor deze 
ochtend op zoek naar ouders die kunnen rijden. Als u als ouder kan rijden, dan mag u ook gewoon mee met de 
rondleiding in de moskee. De rondleiding duurt een uur en vervolgens gaan we weer terug naar school.  
Voor groep 8A zijn we op zoek naar ouders die rond +- 9.00 uur kunnen rijden. Deze groep is rond 11.00 uur terug 
op school.  
Voor groep 8B zijn we op zoek naar ouders die rond +- 10.00 uur kunnen rijden. Deze groep is rond 12.00 uur terug 
op school. 
Zonder uw hulp kunnen dit soort uitstapjes niet door gaan.  
Kunt u op dinsdag 18 februari rijden? Dan kan u dit doorgeven via de mail aan de groepsleerkracht(en) van uw kind.  
 

 
Nationale voorleesdag 
 
 
Woensdag 22 januari is het de nationale voorleesdag. In het kader van deze dag gaan de 
groepen 6 t/m 8 voorlezen bij de groepen 1 t/m 5. Alle leerlingen die dit graag wilden 
hebben zich hiervoor ingeschreven en gaan in tweetallen voorlezen aan een groepje 
leerlingen. De overige leerlingen blijven in de eigen klas voor een voorleesactiviteit.  

 
 
 
 
Agenda  
 
 
- maandag 13 januari: proefcito  
- dinsdag 14 januari: bezoek aan ‘Vincents tekenlokaal’ 
- woensdag 15 januari: proefcito 
- dinsdag 21 januari: juf Bianca in groep 8B  
- woensdag 22 januari: nationale voorleesdag 
- donderdag 23 januari: oudergesprekken vooraanmeldingen 
- maandag 27 januari: studiedag 
- dinsdag 28 januari: oudergesprekken vooraanmeldingen 
 
 



 

 
Verjaardagen 
 
  
- zaterdag 18 januari wordt Amber 12 jaar!  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Debby en Michelle 

 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 24 januari.  


