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Nieuwsbrief 25     

 28 februari 2019 

ALGEMEEN 
 

Verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  
16 mei 2019 zijn er verkiezingen voor de GMR. In de oudergeleding is Hans 
Saris aftredend. Hans stelt zich herkiesbaar. U kunt zich ook kandidaat stellen 
voor het lidmaatschap van de GMR. 
Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen in de bijlagen. 
 
Monique Hovens/secretaris GMR 
 
Stichting Veldvest  
Pastoor Jansenplein 21  
5504 BS Veldhoven  
T 040-2531201  
M 06-23164618  
E gmr@veldvest.nl  
W www.veldvest.nl 
 
 

 
Sjors Sportief 
Tekenwedstrijd 
Bedankt voor het aanleveren van de tekeningen voor het project Sjors Sportief! Wij hebben 
per basisschool één tekening genomineerd en plaatsen die morgen op de 
website www.sjorssportief.nl. 
Er kan vanaf donderdag 21 februari 16.00 uur t/m woensdag 27 februari 
16.00 uur worden gestemd op de tekeningen. De winnaar wordt 
donderdag 28 februari per e-mail bekent gemaakt. 
Vanuit Basisschool aan ’t Heike is Xanthe Peterse genomineerd. 
Vergeten jullie niet te stemmen op haar tekening!!! 
   

Belangrijke data 
01-03  Carnavalsviering 
01-03  12.15 uur Start voorjaarsvakantie t/m 08-03-2019 
15-03  Staking, school gesloten 
27-03  Studiedag alle leerlingen vrij 
 
 
Bijlagen 
Brief verkiezingen GMR 
Informatiebrief GGD over bedplassen 
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       Prijsuitreiking. 
De eerste prijs (voorkant) en tweede prijs komen in het Sjorsboekje te staan dat ruim 3500 
keer gedrukt gaat worden. De eerste prijs mag met de hele klas een middag naar zwembad 
Den Ekkerman, de tweede prijs mag met de hele klas naar speellandschap de Heiberg. 
Wethouder Sport (Daan de Kort) zal een feestelijke prijsuitreiking verzorgen tijdens de kick-
off van het project Sjors Sportief en hier de 1ste en 2de prijs uitreiken voor de winnende 
tekeningen. De Kick-off vindt plaats woensdag 20 maart van 14.30 uur - 16.30 uur bij 
sporthal Den Ekkerman voor kinderen van groep 1 t/m 4 en bij zwembad Den Ekkerman voor 
groep 5 t/m 8. De Kick-off is voor iedereen 'gratis' toegankelijk. We verwachten dat de 
leerkracht met de klas bij deze feestelijke uitreiking aanwezig is! 
Kick-off. (promotie volgt via periode flyer nieuwsbrief).  
Tijdens de Kick-off kunnen kinderen deelnemen aan activiteiten zoals o.a. waterspelen, 
survivalbaan en vrij zwemmen bij het zwembad, en sport- en spelactiviteiten, springkussens, 
dansen, etc. in de sporthal. De officiële opening voor het inschrijvingen van de Sjors Sportief 
activiteiten loopt via de website www.sjorssportief.nl en gaat vrijdag 22 maart om 16.00 uur open. 
  
Planning. 
Stemmen tekeningen: donderdag 21 februari 16.00 uur t/m woensdag 27 februari 16.00  
Bekendmaking winnaars tekenwedstrijd: donderdag 28 februari. 
Uitdelen boekjes basisscholen: donderdag 14 maart & evt. vrijdag 15 maart. 
Kick-off sporthal- en zwembad Den Ekkerman: woensdag 20 maart, 14:30 – 16.30 uur. 
Start inschrijving activiteiten: vrijdag 22 maart 16.00 uur. 
 
Bedankt voor jullie enthousiasme en medewerking. Wij hopen dat er ook dit jaar weer veel 
gestemd gaat worden op de tekeningen! 
Als u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact 
opnemen met ondertekende. 
  
Met sportieve groet, 
Roy Frederiks, Combinatiefunctionaris Sport 
T: 06 300 934 27 
E: royfrederiks@bredeschoolveldhoven.nl 
 
 
 
GGD Brabant-Zuidoost 

Dinsdag 12 maart 2019 organiseert de GGD een informatieavond voor 
ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.  
Zie bijlage voor verdere informatie. 

 
Vera van der Velden, administratie medewerker 
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Nieuws van Nummereen  
Buitenschoolse opvang 
Een paar weken geleden is pedagogisch medewerker Lisa met verlof gegaan. Maar we lieten 
haar natuurlijk niet met lege handen vertrekken. Samen met de Cluppers hebben we een 
babyshower voor haar georganiseerd. We maakten zelf versieringen, hapjes en cadeautjes. 
Dit moest wel even geheim blijven, want Lisa mocht natuurlijk van niks weten! We wachten 
met spanning af wanner de baby geboren wordt en zijn benieuwd of Lisa een naam kiest uit 
de babypoule die de Cluppers hebben opgezet. 

We gaan ons nu opmaken voor verkleden, hossen en lekker gek doen! Op de Clup hebben 
we tijdens de carnavalsvakantie een leuk activiteitenprogramma. Natuurlijk gaan we 
aandacht besteden aan carnaval maar we gaan ook allerlei ander leuks doen! Op 
www.nummereen.com/vakantieprogramma lees je wat precies.  
 
Dagopvang  
De laatste weken stond bij de dagopvang het thema: ‘dit ben ik ‘centraal. We hebben 
gekeken naar de verschillen en de overeenkomsten tussen de kinderen op de groep. We 
hebben spiegels beplakt en de oudste kinderen hebben deze zelf of met hulp uitgeknipt. Ook 
speelden we het spelletje ‘tik tik tik, wie ben ik’. Sommige kinderen raadden meteen wie er 
op hun rug had getikt, soms was het wat lastiger. Maar het zorgde voor een hoop plezier! 
We kijken nu uit naar carnaval want dan gaan we dansen, zingen, schminken en de polonaise 
oefenen en om niet te vergeten serpentines blazen. Alaaf! 
 

 
 
UIT DE GROEPEN 

 
Groep 3-4 
Afgelopen maandag heeft groep 3-4 
bezoek gehad van juf Monique van  
De Bibliotheek. Ze heeft het boek 
‘Berenjacht’ op verschillende manieren 
door de kinderen laten beleven; 

voorgelezen, voorgelezen met geluiden en 
als filmpje. De kinderen hadden een 
duidelijke voorkeur voor het verhaal met 
bewegende beelden en geluiden.  
In groepjes van 3 kinderen zijn de kinderen 
zelf een verhaal gaan bedenken met de 

http://www.nummereen.com/vakantieprogramma
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hoofdfiguren van het boek. Dit verhaal konden ze op de tablet echt opnemen met 
bewegende figuren en geluid. Al bij al was het een fijne les waar de kinderen zelf ook veel 
konden doen! 
 

 
Groep 5-6 
Kilometerlezen 

Vanaf halverwege januari heeft in groep 5-6 het project 
Kilometerlezen vanuit De Bibliotheek plaatsgevonden. 
Ruim dertig kinderromans van De Bibliotheek hebben 
deze periode in de klas in de klas gestaan. Aan de hand 
van een leespaspoort hield elk kind bij hoeveel kilometers 

(bladzijdes) hij of zij elke 
week gelezen had. Aan het 
einde van de week werd dit 
van de hele klas bij elkaar 
opgeteld. Met behulp van 
een digibordtool konden de 

kinderen zien hoe dicht de 
Kilofietser al richting het 
einddoel kwam. Als klas 
was er afgesproken in om 
ruim 5 weken tijd minimaal 3500 kilometer te lezen. Dit 
is ruimschoots gehaald! Op weg naar het einddoel 
kwam de kilometerfietser allerlei informatie, weetjes, 
muziek en filmpjes tegen over kinderboeken en  
De Bibliotheek.  
Het project werd afgesloten met een quiz over de 
gelezen kinderboeken. In kleine groepjes werden de vragen enthousiast opgezocht en 
beantwoord. Het groepje dat alle vragen als eerste goed had kreeg een hint om de vlag te 
gaan zoeken… 
 

Percussiebende  
De afgelopen zes weken heeft groep 5-6 kennisgemaakt met 
verschillende slag- en ritme-instrumenten tijdens de 
percussiebende. Elke vrijdagochtend kwam meester Pieter van de 

muziekschool op school. Het was steeds weer een verrassing welke instrumenten en 
materialen hij bij zich had om muziek mee te maken. Zo is er gewerkt een heus drumstel, 
boomwhackers, emmers en tonnen, schudkokers en wat minder bekende ritme-
instrumenten. Meester Pieter liet de kinderen steeds weer versteld staan hoe je met  
eenvoudige materialen en ritmes echt muziek kunt maken. Van Vader Jacob tot Afrika van 
Shakira en van We’ll rock you tot sambamuziek. Dit alles hebben de kinderen onder 
begeleiding van meester Pieter de afgelopen periode gespeeld.  


