HOFNIEUWS
Agenda
Vrijdag 27-4 t/m zo.13 mei

Groep(en)
1 t/m 8

Zondag 13 mei
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 mei
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei

1
4
1
1

t/m
t/m
t/m
t/m

8
8
3
8

Do.24 en vrijdag 25 mei
Vrijdag 25 mei
Dinsdag 29 mei
Woensdag 30 mei
Donderdag 31 mei
Vrijdag 1 juni
Dinsdag 5 juni

8
1 en 2
3
4A en 6B
6
1 t/m 8

Activiteit
Meivakantie; dit is incl. Koningsdag en
Hemelvaart
Moederdag
Controle hoofdluis
Controle hoofdluis
Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Laatste rondleiding van dit schooljaar
nieuwe ouders/verzorgers
Peanutbal-toernooi
Spelletjesochtend
Schoolreisje
Maandafsluiting
Schoolreisje
Studiedag, alle leerlingen vrij
Laatste vergadering SR/MR van dit
schooljaar, aanvang 19.30 uur

OUDER-BEDANKOCHTEND WOENSDAG 20 JUNI
Wat gaat een jaar toch snel........!
Voor we het beseffen naderen we alweer het einde van dit schooljaar.
In zo'n laatste periode is er nog van alles te doen voor zowel de
kinderen, leerkrachten en ouders. Denk hierbij aan schoolreisjes,
musicals, kampen, juffen- en meesterdagen, museumbezoek en andere
activiteiten.
Wel allemaal heel gezellig natuurlijk! Toch zouden al deze activiteiten
niet of veel minder vaak kunnen plaatsvinden als wij daarbij de hulp
van ouders, opa's en oma’s en anderen zouden moeten missen.
Vandaar dat wij, als team, jullie willen bedanken voor de inzet dit
schooljaar door jullie getoond.
Wij nodigen jullie, als ouders/verzorgers of eenieder die zich op welke manier dan ook ingezet
heeft voor de kinderen en leerkrachten van Zeelsterhof, daarom uit voor een gezellig
samenzijn op school op woensdag 20 juni van 10.45 uur tot 12.10 uur.
Aanmelden kan door het strookje in te leveren (zie bijlage 3) bij de leerkracht van uw kind.
Mailen kan ook naar m. kennis@veldvest.nl (juf Marleen, groep 1/2) of i.jansen@veldvest.nl
(juf Ingrid, groep 5).
Aanmelden kan t/m vrijdag 25 mei. Het aanmeldstrookje zit in bijlage 2.
Wij hopen jullie de 20e juni te mogen verwelkomen!
Namens het team, Marleen Kennis en Ingrid Jansen
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BEDANKT VOOR UW HULP BIJ DE KONINGSSPELEN 20 APRIL

Graag willen wij de volgende mensen /zaken/organisaties bedanken voor het mede mogelijk
maken van de Koningsspelen op 20 april:
 De Jumbo, voor het beschikbaar stellen van het Koningsontbijt,
 Slagerij Antonis, voor de vleeswaren.
 UNA en zijn vrijwilligers, wederom mochten wij de gehele dag gebruik maken van hun
sportpark, geweldig!
 En alle ouders/verzorgers die meegeholpen hebben om de spelletjes of groepjes te
begeleiden.
 De EHBO-vrijwilligers
 Ook hebben de afgelopen weken alle kinderen kennisgemaakt met een sportactiviteit,
verzorgd door een instelling uit Veldhoven! David Lloyd en Dédé, dank daarvoor!
 Rober de Bruin voor de broodjes!
 De Oudervereniging.
Sportieve groeten,
De sportdagcommissie

MEIVAKANTIE
Morgen, 27 april, begint de meivakantie.
We zien alle leerlingen graag weer terug op school op
maandag 14 mei, 8.20 uur.
We wensen iedereen een heerlijke vakantie.
Team

RONDLEIDING: 22 MEI
Op dinsdag 22 mei is er een rondleiding voor nieuwe en
nog 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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CONTROLE HOOFDLUIS NA DE MEIVAKANTIE
Op dinsdag 17 mei worden de leerlingen in de groepen 4 t/m 8 gecontroleerd op hoofdluis en
op woensdag 18 mei de leerlingen in de groepen 1 t/m 3.
We vragen u vriendelijk om uw kind die dag met een eenvoudig kapsel naar school te laten
komen; het bespaart het team van de controle veel tijd.
Team

GEZELLIG WEEKJE IN GROEP 1/2
Afgelopen week hebben we 3 uitjes gehad!
Maandag hebben de kinderen gedanst bij Dede. Er
werd door een enthousiaste juf een hele actieve,
afwisselende les gegeven in een echte danszaal met
heel veel spiegels.
Op woensdag was het tijd voor de lentewandeling. Onder leiding van IVN-ouders gingen de
kinderen met een zelfgemaakt schatkistje op zoek
naar spullen uit de natuur. Ook dit was erg gezellig
en leerzaam.
Vrijdag hebben we de week afgesloten met de
koningsspelen. Het was een leuke week!
We willen alle ouders bedanken voor hun hulp!!!
Van de kinderen en leerkrachten

WIST U DAT….
-er in België een week van de zee is? Zie hieronder voor meer info.
“Week van de Zee 2018 van 20 april tot 6 mei
Sinds 2006 organiseert de Provincie West-Vlaanderen samen met diverse kustgemeenten en
tal van organisaties de Week van de Zee. Het doel achter Week van de Zee is om mensen de
uniekheid van de natuur van de kust te laten ervaren en te laten beleven. Kustgemeentes
doen hier aan mee door bijvoorbeeld workshops en wandelingen te organiseren. Kijk voor
meer info op weekvandezee.be.”
-er gratis activiteiten voor kinderen zijn die leuk en leerzaam zijn en bovendien gratis?
Kijkt u eens op de website van bijv. de ANWB of google: www.gratisdagjeuitjemet kinderen.nl.
-er voor kinderen van 4-6 jaar bij Metzpoit Veldhoven een tenniskidsprogramma is? Zie voor
meer info T.C. Metzpoint Veldhoven of per email: jeugd@metzpoint.nl.

TIP
Vliegerfestival in Valkenswaard op 5 en 6 mei.
Gratis toegang. Zie voor meer informatie:
www.vliegerfestivalvalkenswaard.nl

EN DAN NOG EVEN DIT….
U treft u uitnodiging voor de herdenking op 4 mei nogmaals aan. Zie bijlage 1.
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Bijlage 1 Hofnieuws van donderdag 26 april 2018

Werkgroep Herdenkingen Veldhoven nodigt u uit op 4 mei
De gemeentelijke Werkgroep Herdenkingen Veldhoven (voorheen Stichting Dodenherdenking
Veldhoven) organiseert elk jaar de herdenking van alle burgers en militairen die, sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur
zijn omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de Veldhovense burgers en militairen die in het
belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn gevallen en naar de slachtoffers van het
bombardement in Zeelst op 17 september 1944.
Ook dit jaar zal de herdenking plaatsvinden bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef op 4 mei en
de herdenking bij het monument "Donderslag bij heldere hemel" aan het Meiveld op
17 september.

4 mei-herdenking 2018
GEZAMENLIJKE STILLE TOCHT NAAR HET KLOKMONUMENT OM
19.40 UUR
Vanaf de kiosk aan de Plaatse, tegenover de H. Caeciliakerk, verzamelen de leden van het
College van Burgemeester en Wethouders, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven, leden van het
Gilde H. Caecilia, leden van het Veldhovens Muziekkorps en leden van de Scouting St. Stanislaus
Kostka zich om tezamen met andere belangstellenden te voet naar het Klokmonument aan de
Kleine Dreef te gaan.

HERDENKING EN KRANSLEGGING BIJ HET KLOKMONUMENT OM
19.50 UUR
Na een woord van welkom, het “Taptoe-Signaal” en het luiden van de klok worden twee minuten
stilte in acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens Muziekkorps het Wilhelmus en houdt de
burgemeester een toespraak. Hierna volgen gedichten voorgedragen door kinderen van de
Veldhovense basisscholen en wordt de World Peace of Flame aangeleverd voor het ontsteken van
de fakkel.
Een leerling van het Sondervick College zal een gedicht ten gehore brengen en er klinkt
koraalmuziek. Het gilde neigt onder tromgeroffel de Gildevlag.
Door verschillende organisaties zal tenslotte een krans of bloemstuk worden gelegd, bijgestaan
door leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka.

Komt u ook?
Wij ontmoeten u en vooral de jeugd graag op vrijdag 4 mei 2018 om 19.40 uur bij de
kiosk aan De Plaatse voor de gezamenlijke stille tocht naar het Klokmonument.
De herdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef start om 19.50 uur.
U bent van harte welkom!
Voor relevante informatie over de Dodenherdenking in Veldhoven, zie:
https://www.veldhoven.nl/over-veldhoven/dodenherdenking
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Bijlage 2 Hofnieuws van donderdag 26 april 2018

UITNODIGING OUDERBEDANKOCHTEND OP 20 JUNI 2017
De ouderbedank-ochtend is op woensdag 20 juni 2018 van
10.45 uur tot 12.10 uur.
Deze ouderbedank-ochtend is voor alle ouders/verzorgers of
eenieder die zich op welke manier dan ook hebben (heeft)
ingezet gedurende dit schooljaar voor school/groep.
We nodigen alle ouders/verzorgers of eenieder uit die het
afgelopen schooljaar meegeholpen hebben (heeft).
We vragen u vriendelijk in verband met de voorbereidingen om
u vooraf aan te melden. Dit kunt u doen door onderstaand strookje in te vullen en
uiterlijk 16 juni bij de leerkracht van uw oudste kind in te leveren.
U bent van harte welkom.
Commissie Ouder-bedankochtend,
juffrouw Ingrid gr.5A en juffrouw Marleen gr. 1-2B
------------------------------------------------------------------------------------------

Deelname ouder-bedankochtend op 20 juni 2018
van 10.45 uur tot 12.10 uur
S.v.p. inleveren voor 25 mei, 9.00 uur bij de leerkracht van uw oudste kind

(Naam) --------------------------------------------, ouder(s)/verzorger(s) van
naam kind(eren)/groep(en) svp de letter erbij vermelden
------------------------------------------------------- groep ---------------------------------------------------------------------- groep----------------------------------------------------------------------- groep ---------------komt/komen met 1 of 2 (doorhalen wat niet van toepassing is) naar de
ouderbedank-ochtend op woensdag 20 juni.
Ik/wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer:-----------------------------Mijn/ons emailadres is: ---------------------------------------------------------
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