HOFNIEUWS
Agenda
Vrijdag 13 april
Ma.16 t/m vrijdag 20 april

Groep(en)
1 t/m 8
1 t/m 8

Di. 17 t/m do. 20 april
Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Vrijdag 20 april

8
7
1 en 2
1 t/m 8

Dinsdag 22 mei
Donderdag 26 april
Vrijdag 27-4 t/m
vrijdag 11 mei

4 en 5
1 t/m 8

Activiteit
Staking leerkrachten, alle leerlingen vrij
Op voeten en fietsen naar school, 19 april
speciale actiedag
Eind-cito
Bezoek D’n Oliemeulen
IVN-wandeling
Koningsspelen, let op gewijzigde
schooltijd voor groep 3 t/m 8
Laatste rondleiding van dit schooljaar
nieuwe ouders/verzorgers
Schoolreisje
Meivakantie; dit is incl. Koningsdag en
Hemelvaart

VRIJDAG 13 APRIL: STAKING, LEERLINGEN VRIJ
Op vrijdag 13 april hebben uw kinderen vrij van school, omdat de
leerkrachten in de gelegenheid worden gesteld om te staken. U heeft
hierover op dinsdag 27 maart een schrijven ontvangen.
Team

RONDLEIDING OP DINSDAG 22 MEI
Op dinsdag 22 mei is er een rondleiding voor nieuwe en
oriënterende ouders/verzorgers.
We beginnen om 16.30 uur. U bent van harte welkom.
U kunt zich al aanmelden, via telefoonnummer 0402532382 of email a.gerlings@veldvest.nl.
Let op: Dit is de laatste rondleiding van dit
schooljaar.
Team
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ACTIE “OP VOETEN EN FIETSEN NAAR SCHOOL”
Van maandag 16 april tot vrijdag 20 april wordt op
onze school aandacht besteed aan de actie ‘Op
Voeten en Fietsen naar school’. Het doel van deze
actie is om uw kind tijdens de actieperiode op de
fiets of lopend naar school te laten gaan.
De actie is goed voor de ontwikkeling van de
verkeerskennis bij de kinderen doordat zij ervaring
opdoen in het verkeer. Het liefst moet de actie een
blijvend effect sorteren zodat uw
kind, ook na de actie ‘Op Voeten en Fietsen naar
School’, lopend of fietsend naar school blijft komen. Daarnaast is de actie hèt moment om
aandacht te vragen voor onveilige verkeerssituaties rondom de school en op verkeersroutes
van en naar school.
U en uw kind(-eren) doen toch ook mee? Op donderdag 19 april allemaal op de fiets of te voet
naar school!
Commissie Veilig naar school

BERICHTJE VAN DE WERKGROEP GEZOND GEDRAG
In het kader van de week van het bewegen, voorafgaand
aan de Koningsspelen, zijn er workshops geregeld op het
gebied van dans, atletiek, voetbal en bootcamp. Wij
wensen iedereen een sportieve week toe!
Werkgroep Gezond Gedrag

KONINGSSPELEN OP VRIJDAG 20 APRIL
LET OP!! Gewijzigde schooltijd voor de groepen 3 t/m 8 op
vrijdag 20 april.
De schooltijden zijn 8.30 uur - 13.00 uur ! Voor de groepen 1/2
geldt de normale schooltijd.
De "koningsspelen-dag" begint dit jaar met de openingsdans op de
speelplaats en daarna een ontbijt in de klas; zonder een goed ontbijt
kun je tenslotte niet goed sporten!!
De ontbijtspullen worden gesponsord door "Jumbo".
De kinderen moeten zelf voor bestek en een bord zorgen. Wilt u er op toezien dat deze
spullen, voorzien van naam, in een tasje, op school komen (vanaf maandag 16 april in de
groep van uw kind).
En…. het is fijn als de kinderen oranje kleding dragen.
Wilt u ook wat meebeleven van de feestelijkheden?
De onderbouw (1/2) speelt op school ( vanaf 9.45 uur), de groepen 3 t/m 8 zijn vanaf
10.00 uur te bewonderen op het UNA-terrein.
Rond 12.30 uur is het programma afgelopen en gaan deze kinderen allemaal mee terug
naar school, alwaar ze hun ontbijtspullen en eventuele andere zaken gaan ophalen in hun
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klas. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn om 13.00 uur uit. Let op! Er is deze dag dus
sprake van een gewijzigde schooltijd!!!!
Alvast bedankt namens alle sporters

PAASEIEREN ZOEKEN
Vrijdag 30 maart zijn de kleuters paaseieren gaan zoeken.
Zoals al vele jaren het geval is mochten zij gebruik maken van het
terrein en de blokhut van de scouting in Zeelst.
Het gras was een beetje nat maar het weer was verder prima.
De kleuters moesten eerst heel hard roepen voordat de paashaas
tevoorschijn kwam.
Alle kinderen hadden hun allerbeste speurneus op gezet om de
paashaas te helpen de weggewaaide eieren weer te vinden. De
paashaas kreeg ze mooi gesorteerd op kleur weer terug. Gelukkig
maar, zo vlak voor Pasen! Op het laatst mochten ze zelfs nog een
gouden ei zoeken. Als beloning kregen alle kinderen een bekertje
ranja én een chocolade paasei dat in een grote mand mee naar
school ging.
Toen ze later naar huis gingen, ging het ei in het zelf gemaakte
eierdopje mee.
Het was weer een leuke ochtend. Bedankt paashaas en bedankt dames van de OV voor de
goede zorgen.
Leerkrachten groep 1 en 2

TIP
Bericht van de werkgroep Communicatie Oranjemarkt Veldhoven
Op vrijdag 27 april a.s. is het weer zover, de
Oranjemarkt Veldhoven!
Al 26 jaar een traditie in Veldhoven. Dit jaar op
een nieuwe locatie, het Citycentrum.
Natuurlijk blijft de gedachte van de Oranjemarkt
hetzelfde: een gratis toegankelijk evenement
van, voor en door Veldhoven.
Net als op de oude locatie op De Berkt in Oerle
kunnen kinderen en volwassenen ook dit jaar op
de vrijmarkt spullen verkopen op een gratis grondplaats.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag via info@oranjemarktveldhoven.nl of u
kunt bellen naar Irene van de Mortel, Communicatie Oranjemarkt Veldhoven op 06-13201134.
Met vriendelijke groet, Jean-Paul van den Tillaar en Irene van de Mortel
Communicatie Oranjemarkt Veldhoven, www.oranjemarktveldhoven.nl
Wij zijn al weer vol energie aan de slag: op naar Koningsdag 2018, dit jaar voor het eerst in
het Citycentrum.
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