
 

Week 35 

30  augustus 2019 
 

 

  

 

Nieuwsbrief  

 

Bij deze de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief verschijnt om de week op 
vrijdag en zal voorzien zijn van alle belangrijke informatie die dit schooljaar voor groep 8 van 
belang is. In het informatieboekje, dat uw kind mee naar huis heeft genomen, staat de 
algemene informatie over het schooljaar. In de nieuwsbrief 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 en bijzonder schooljaar in groep 8!  
 
 

 

 

Stagiaire Relinde  
 
 
Het komende half jaar loopt Relinde op de dinsdagen stage in groep 8A. Zij is een derdejaars student van de PABO en 
zal dus al snel vele lessen gaan geven. Dinsdag aanstaande zal zij al deelnemen aan de Pelgrimstocht. In de volgende 
nieuwsbrief zal zij zichzelf aan u voorstellen.  

 

 

Oudergesprekken  
 

 

Net zoals voorgaande jaren zijn er geen kennismakingsgesprekken meer met alle ouders. Wilt u toch graag een 
kennismakingsgesprek, laat dit even 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.  
De leerlingen in groep 8 krijgen wél een eerste rapport op vrijdag 6 december 2019. In de week daarop volgt met 
alle ouders een gesprek n.a.v. het rapport. Ook wordt in dit gesprek het pré-advies wederom besproken. Eind januari 
vindt het oudergesprek dan nogmaals plaats voor de vooraanmeldingen en eind februari volgt het oudergesprek 
voor de reguliere aanmeldingen. Tijdens dit oudergesprek wordt het definitieve advies besproken samen met het 
Onderwijskundig Rapport en gaat de leerling zich aanmelden op een middelbare school.  
 

 

Ontmoetingsavond  

 

De ontmoetingsavond vindt plaats op donderdag 19 september van 17.30 uur tot 19.00 uur. U bent van harte 

welkom om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind. Uw kind zal de rondleiding verzorgen.  
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Groepsvorming 

 
In deze eerste periode tot aan de herfstvakantie is er veel ruimte voor activiteiten rondom groepsvorming. Dit zijn 

activiteiten waarbij we nog dieper kennis maken met elkaar. Daarna gaan we doorpakken in het verder vormen van 

een eenheid van de groep, hierbij focussen we ook op rolneming in de groep. In het kader van groepsvorming gaan 

er ook theaterlessen plaats vinden. Deze lessen starten aankomende week en worden verzorgd door Brede School 

Veldhoven.  

 

Aankomende week gaan de beide groepen 8 pelgrimeren, ook deze tocht staat in het teken van groepsvorming. De 

leerlingen hebben vandaag kennis gemaakt met een van de begeleiders van de tocht. Hierbij hebben ze de opdracht 

gekregen om na te denken waarom ze deze tocht gaan lopen.  

Voor de leerlingen is het van belang dat ze het volgende meenemen: rugzak, één paar extra sokken, stevige 

schoenen, afpelkleren (denk aan laagjes, vest, shirt enz.), het liefst een lange broek, lunchpakket, drinken (te denken 

aan een flesje water), fruit, eventueel een klein zakje snoep om te delen geen chips of grote zakken snoep. Het zou 

fijn zijn als uw kind voorafgaande aan de tocht ingesmeerd is met zonnebrand.  

Voor maandag is het van belang dat iedereen een kleine steen mee naar school neemt, om hier vervolgens iets op te 

schrijven.  

 

 

 

Agenda  
 
 

- Dinsdag 3 september: Pelgrimstocht groep 8A 
- Donderdag 5 september: Pelgrimstocht groep 8B 
- Vrijdag 6 september: Start van de theaterles 
- Woensdag 11 september: Studiedag, de leerlingen zijn deze dag vrijdag 
- Donderdag 19 september: Ontmoetingsavond van 17.30 uur tot 19.00 uur 
 
 
 

Verjaardagen 
 
 
 
Op dinsdag 3 september wordt Liz 12 jaar! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Debby en Michelle 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 13 september. 

  



Middelbare scholen 

VO-scholen Informatieavond Opendagen Niveaus  Bijzonderheden 

Sondervick 
College 
Veldhoven 
 

5 november om 19.00 
uur (VMBO/MAVO XL) 
6 november om 19.00 
uur (HAVO/VWO/TTO) 

31 januari van 
16.30 uur tot 
20.30 uur 

VMBO, HAVO en 
VWO, TTO (havo 
en vwo) 

HAVO tweetaligonderwijs 
(TTO) 
VWO tweetaligonderwijs 
(TTO) 
 
Schakelklas 

Sint Joris 
Eindhoven 

11 en 12 november van 
19.00 uur tot 21.00 uur 
 
Doe-middag sportklas 
op 11 december 2019 
van 14.00 uur tot 16.00 
uur 
Aanmelden op de site 
 
Doe-middagen 
kunstklas op 21 en 28 
januari en 4 en 18 
februari vanaf 15.30 uur 
(de eindtijd kan 
verschillend zijn) 
Aanmelden op de site 
 

18 januari van 
09.30 uur 
tot  13.00 uur 
 
Minilessen op 
29 januari van 
14.00 uur tot 
16.00 uur 
Aanmelden op 
de site 

MAVO (VMBO-t), 
HAVO en VWO 

Gespecialiseerd in sport, 
cultuur en muziek 
Specifieke sportklas en 
kunstklas 
 

Huygens College  
Eindhoven 
 

VMBO 
dinsdag 19 november 
2019 19.00-20.30 uur 
 
 
 
 
 
HAVO/VWO:  
dinsdag 19 of maandag 
25 november 
Aanmelden op de site 

17 januari van 
18.00 uur tot 
20.30 uur 
 
18 januari van 
10.00 uur tot 
13.00 uur 
 
18 januari van  
10.00 uur tot 
13.00 uur 
 
Minilessen op 
19 februari  
Aanmelden op 
de site 
 

VMBO (Olympia) 
HAVO/VWO 
(Huygens 
Lyceum) 

Protestants/Christelijk 
Wetenschap en techniek 
Brainport school 
Excellente VMBO school 

ROC Montessori 
Eindhoven 

13 november en 27 
november vanaf 19.30 
uur 
Aanmelden op de site  

12 januari van  
11.00 uur tot 
15.00 uur 
 
Minilessen op 
11 december 
en 29 januari 
van 13.45 uur 
tot 15.30 uur  
 

MAVO, 
MAVO/HAVO en 
HAVO 

Relatief kleinere VO 
Creatief (Kunst, toneel en 
muziek) 
Vaak loting 



Middelbare scholen 

Van 
Maerlantlyceum 
 

30 oktober (infoavond) 
 
‘Leer mij het van 
Maerlant kennen’ op 11 
oktober 
 
Van Maerlant pre-
lyceum 
23 oktober, 20 
november, 18 
december en 15 januari 
 

25 januari van 
10.00 uur tot 
13.00 uur 
 

HAVO 
HAVO/VWO 
Gymnasiumbrugkl
as 

Art & Technologie 
Talentklassen 

Helicon 
Eindhoven 

Persoonlijke gesprek 
voor vooraanmelders 
op 5 november en 26 
november van 16.00 
uur tot 20.30 uur 
Op afspraak 
 
Info- en 
workshopavond op 19 
november en 12 
december van 19.00 uur 
tot 20.30 uur 
 

18 januari van 
10.30 uur tot 
14.30 uur 
 
Minilessen op 
8 januari en 29 
januari van 
13.30 uur tot 
16.15 uur 

VMBO (basis, 
kader, gemengd 
en theoretisch) 

Groenschool  
Onderdelen als koken, dieren 
en bloemsierkunst  
Doorstroming naar MBO 
mogelijk. 

Sint Lucas 
Eindhoven 

Infoavond/proeflessen 
op 3 oktober, 7 
november, 21 
november, 28 
november, 16 januari en 
13 februari 
Aanmelden op de site 
 

25 januari  
 

VMBO (kader, 
gemengd 
theoretisch en 
theoretisch) 

Creatief (tekenen, 
handvaardigheid). 
Voor aanmelding moet er een 
portfolio aangeleverd worden.  
Doorstroming naar MBO 
mogelijk.  

De Rooi Pannen  
Eindhoven 

Kennismakingsmoment
en worden nog bekend 
gemaakt op de site  

10 november 
van 11.00 uur 
tot 16.00 uur 
en 19 januari 
van 11.00 uur 
tot 16.00 uur 
 

VMBO (basis, 
kader en 
gemengde 
leerweg) 

School voor consumptieve 
beroepen (koken, horeca of 
voeding) 
 
 

Pius X College 
Bladel 

21 en 22 januari  
tijden nog onbekend 

10 november 
van 12.00 uur 
tot 16.00 uur 
 

Praktijkonderwijs
/VMBO/HAVO/ 
VWO 

Praktijkonderwijs  

 


