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Nieuwsbrief 13     

 22 november 2018 

ALGEMEEN 
 

Bericht namens de oudervereniging 

 

Beste ouders, 

Ook dit jaar hebben we jullie gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage te doen van € 42,-. 
Tijdens het invoeren van het bankrekeningnummer NL39 INGB 0663 1659 11 in internetbankieren, 
zie je de volgende naam verschijnen: 

"Oudervereniging van de lagere school- Prof.Dr.R.Casimirschool- en de kleuterschool- 't Mezennest- 
van de Stichting voor Onderwijs op..." 

Dit wijkt af van de eerder door ons gecommuniceerde naam 'ov aan ‘t Heike'. Ga gerust verder met 

het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage (onder vermelding van voor- en achternaam van het 

kind + groep), met deze naam staat de oudervereniging nog beschreven in de statuten bij het KvK.  

 

Hartelijke groet,  

Marcel, Marjan en Mayke 
OuderVereniging 

 
 
 
 

Belangrijke data 
23-11  Bezoek Sinterklaashuis groep 1-2 
04-12  Bezoek Sinterklaashuis groep 3-4 
05-12  Sinterklaasviering 
06-12  Studiedag, alle leerlingen vrij 
07-12  1e Rapport mee groep 1 t/m 8 
11-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 
13-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 
20-12  Kerstviering 
 
 
 
Bijlagen 
Infobrief Veldhoven Danst! 
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Gevraagd TIJDSCHRIFTEN 
       Wij zijn op zoek naar tijdschriften voor in de groepen 1 t/m 8! 

Hierbij denken wij aan bijvoorbeeld: National Geographic 
junior, Meiden magazine, Goal, Zo zit dat, Quest junior, Okki, 
Taptoe, Donald Duck, Bobo enz. Deze tijdschriften worden 
gebruikt om het leesniveau en leesplezier te bevorderen.  
U kunt de tijdschriften inleveren bij de leerkracht van uw 
kind(eren).  

Alvast hartelijk dank. 
 
Vera van der Velden, administratief medewerker 
 
UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Sinterklaas 

Meester Jeroen had 
vorige week 2 
enveloppen gevonden. 
Een envelop voor 
groep 1-2 en een 
envelop voor groep 3-

4.  In de envelop zaten heel veel kaartjes met allerlei 
afbeeldingen van Sinterklaas met zijn Pieten. De 
kaartjes heeft de groep eerlijk verdeeld onder elkaar.  
Nu zat er deze week een envelop tussen de huiswerk 
mapjes van de kinderen. Deze keer zaten er ook 
plaatjes bij die niemand nog had. Sommige kinderen 
sparen allemaal verschillende en andere kinderen 
sparen juist dezelfde, zodat ze het spelletje memory 
kunnen spelen. We wachten vol spanning af of er nog 
meer kaartjes komen. 
 

 
Groep 5-6 
Veldhoven Danst! 
Inmiddels hebben de leerlingen van groep 5-6 drie 
weken enthousiast geoefend met de dans voor 
Veldhoven Danst! Dit veel oefenen en enthousiasme 
van de leerlingen werkt positief! Het gaat al erg goed 
en het belooft een geweldig dans te worden! 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief is een uitgebreide 
informatiebrief te vinden over de dansvoorstelling op 
zaterdag 22 december. U vindt in de brief informatie over de organisatie, het bestellen van 
kaartjes en de vraag voor hulpouders. Alle leerlingen hebben deze brief ook op papier 
ontvangen. Graag ontvangen we alle briefjes tijdig retour, dus voor  
6 december a.s. Alvast hartelijk bedankt. 
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