HOFNIEUWS
Agenda
Do.24 en vr 25 mei
Vrijdag 25 mei
Vrijdag 25 mei
Dinsdag 29 mei
Woensdag 30 mei
Donderdag 31 mei
Vrijdag 1 juni
Dinsdag 5 juni
Dinsdag 5 juni
Woe 13 juni
Vrijdag 22 juni
Di 19 en woe 20 juni
Woensdag 20 juni
Di 26 t/m do 28 juni

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

1 en 2
1 en 2
1 t/m 8
8
8

Activiteit
Peanutbal-toernooi
Spelletjesochtend
Inleveren briefje deelname ouderbedankochtend
Schoolreisje
Maandafsluiting
Schoolreisje
Studiedag, alle leerlingen vrij
Laatste vergadering SR/MR van dit schooljaar,
aanvang 19.30 uur
Schoolreisje
Oudergesprekken, facultatief
Calamiteitendag, leerlingen vrij
Musical groepen 8
Ouderbedankochtend
Kamp groepen 8

UITSLAG EINDCITO GROEPEN 8
Op 17, 18 en 19 april hebben de leerlingen van groep 8 de Centrale
Eind Toets (Cito) gemaakt.
Het landelijk gemiddelde voor onze schoolgroep ligt dit jaar op 534,9.
Onze schoolscore is 538,2 een ruime voldoende.
We zijn tevreden over het resultaat en we feliciteren alle leerlingen
van groep 8.
Team

OUDER-BEDANKOCHTEND WOENSDAG 20 JUNI
Wat gaat een jaar toch snel........!
We naderen alweer het einde van dit schooljaar. In zo'n laatste periode is er nog van alles te
doen voor zowel de kinderen, leerkrachten als ouders. Denk hierbij aan schoolreisjes, musical,
kamp, juffen- en meesterdag, museumbezoek en andere activiteiten.
Allemaal heel gezellig natuurlijk! Al deze activiteiten hadden niet of veel minder vaak kunnen
plaatsvinden als wij daarbij de hulp van ouders, opa's, oma’s en anderen zouden moeten
missen. Vandaar dat wij, als team, jullie willen bedanken voor de inzet die dit schooljaar door
jullie is getoond.
Jaargang 16, nummer 33, 24-05-2018
Bs Zeelsterhof, Blaarthemseweg 24, 5502 JV Veldhoven, telefoonnummer 040-2532382
Kopij kunt u sturen naar het e-mailadres: nieuwsbrief.zeelsterhof@gmail.com

Wij nodigen iedereen die zich op welke manier dan ook, ingezet heeft voor de leerlingen en
leerkrachten van Zeelsterhof, 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 1) bij de leerkracht van uw kind.
Ook kunt u mailen naar m. kennis@veldvest.nl (juf Marleen, groep 1/2) of
i.jansen@veldvest.nl (juf Ingrid, groep 5).
Dit graag uiterlijk vrijdag 25 mei doorgeven. Het aanmeldstrookje zit in bijlage 1.
Wij hopen jullie 20 juni te mogen verwelkomen!
Namens het team, Marleen Kennis en Ingrid Jansen

EINDMUSICAL HERRIE OP HET EILAND’
Beste ouders, opa's oma's
en kennissen,
Op 19 en 20 juni is het weer
zover; de eindmusical van onze
groepen 8! De musical die we
gaan opvoeren is 'Herrie op het
eiland' en we hebben er
ontzettend veel zin in!
Terwijl onze voorbereidingen nog in volle gang zijn willen wij u toch alvast laten weten dat u
19 en 20 juni moet vrij houden in uw agenda. Ook als uw kind niet in groep 8 zit, ook dan
nodigen wij u van harte uit! Kaartjes kosten 5 euro en zijn op de volgende momenten in
de aula van onze school tussen 8.15 uur en 8.45 uur verkrijgbaar.
Donderdag 7 en vrijdag 8 juni uitsluitend voor directe familieleden van de groep 8
leerlingen.
Maandag 11, dinsdag 12 en vrijdag 15 juni voor de hele school en alle andere
belangstellenden.
Dinsdagavond 19 en woensdagavond 20 juni in De Schalm, indien er nog zijn natuurlijk .
De musical begint om 19.00 uur.
Groetjes, Leerlingen en leerkrachten van de groepen 8 en de oudervereniging.

LEEFSTIJL THEMA 6 LEKKER GEZOND
Volgende week starten we met het laatste thema van
Leefstijl voor dit schooljaar, namelijk thema 6: Lekker
gezond.
In dit thema staan gezondheidsvaardigheden centraal.
We besteden daarbij aandacht aan het belang van
persoonlijke hygiëne, van voldoende beweging en een
verantwoord voedingspatroon; dit laatste thema sluit
mooi aan bij onze fruitmaand in juni.
Ook komen in de hogere groepen tevens de risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde,
en wordt er aandacht besteed aan veranderingen in de pubertijd.
Tevens blikken we in de laatste les, in alle groepen terug op het afgelopen jaar: wat hebben de
kinderen geleerd? Wat nemen ze mee naar volgend jaar?
We hopen dat u, met de korte stukjes informatie, een beetje een idee gekregen heeft van de
inhoud van onze Leefstijllessen. Graag willen we benadrukken dat we betrokkenheid van
ouders en opvoeders in deze, heel erg op prijs stellen. Aarzel daarom niet contact met ons op
te nemen als u vragen hebt.
Team
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GEZOND GEDRAG OP SCHOOL:FRUITMAAND JUNI
Op basisschool Zeelsterhof willen we gezond gedrag
graag stimuleren. In november hebben we daarom
het schoolontbijt gehad en in april de week van het
bewegen met sportclinics en de Koningsspelen.
Juni wordt onze fruitmaand om het eten van fruit te
stimuleren.
De fruitmaand is van woensdag 6 juni t/m woensdag
27 juni.
Wij willen in deze maand elke woensdag extra
aandacht besteden aan fruit als tussendoortje.
Het is de bedoeling dat op
woensdag 6 juni
woensdag 13 juni
woensdag 20 juni
woensdag 27 juni
alle kinderen en leerkrachten iets van fruit meenemen voor tijdens de pauze in de ochtend.
De leerkrachten zullen deze dagen extra aandacht besteden aan gezonde tussendoortjes in de
pauze en aan fruit in het algemeen.
We wensen iedereen een gezonde en lekkere fruitmaand toe!
Werkgroep Gezond Gedrag.

TER INFO
Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale
Buitenspeeldag gehouden (tweede woensdag in juni). Op
die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor
verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar kunnen spelen.

EN DAN EVEN DIT….
Op zondag 3 juni ontvangen enkele leerlingen uit groep 4 hun
Eerste Heilige Communie. De viering vindt plaats in de Christus
Koningkerk Veldhoven en begint om 10.00 uur
Van harte gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.
Team
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TIP
De KinderSamenLoop vindt plaats om 11.20 u op 3 juni op de
Kempencampus in Veldhoven en duurt 24 minuten lang.
Het maakt deel uit van de 24-uur durende estafetteloop
Samenloop voor Hoop Veldhoven waarbij teams geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Kom je ook kijken naar de estafetteloop, de gezellige braderie, de
prachtige ceremonies of de mooie concerten?
Het evenement wordt geheel door vrijwilligers georganiseerd.
Zie voor meer informatie www.kindersamenloop.

WIST U DAT….
PEFC een wedstrijd organiseert?
Wat moet u dan doen? Maak een foto van uw favoriete bospaadje en stuur
deze op. U kunt leuk prijzen winnen zoals een vakantieweek in een
boomhuis of een midweek in een Hobbitwoning of vrijkaarten voor een
overnachting in de Efteling. PEFC (PanEuropeanForestCertification) is
wereldwijd hét onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam
bosbeheer.
Voor meer informatie kunt u de website raadplegen en kijk dan op
mooistebospaadje.nl
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Bijlage 1 Hofnieuws van donderdag 17 mei

UITNODIGING OUDERBEDANKOCHTEND OP 20 JUNI 2018
De ouderbedankochtend is op woensdag 20 juni 2018 van
10.45 uur tot 12.10 uur.
Deze ouderbedankochtend is voor eenieder die zich op welke
manier dan ook heeft ingezet gedurende dit schooljaar voor
school.
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 25 mei bij de leerkracht van uw
oudste kind in te leveren.
U bent van harte welkom.
Commissie Ouder-bedankochtend,
juffrouw Ingrid groep 5A en juffrouw Marleen groep 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) s.v.p. de letter erbij vermelden
------------------------------------------------------- groep ---------------------------------------------------------------------- groep----------------------------------------------------------------------- groep ---------------komt/komen met 1 of 2 (doorhalen wat niet van toepassing is) naar de
ouderbedankochtend op woensdag 20 juni.
Ik/wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer:-----------------------------Mijn/ons emailadres is: ---------------------------------------------------------
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