HOFNIEUWS
Agenda
Vrijdag 6 juli
Ma 8/7 t/m vr.16/8

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

Activiteit
Laatste schooldag
Zomervakantie

AFSLUITING SCHOOLJAAR 2017-2018
Waterspektakel
Beste ouders, opa en oma's en iedereen die de kinderen van Zeelsterhof een warm hart
toedraagt.
Het einde van het schooljaar is weer in zicht en dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten
gaan! Op 6 juli bent u vanaf 11 uur van harte uitgenodigd om de laatste schooldag te vieren.
Dit jaar gaan we weer eens buikschuiven!!!..... Kinderen die deel zullen nemen (1 kind per
klas) zullen dit van te voren te horen krijgen en dienen een handdoek en zwembroek mee te
nemen.
Tot dan!
Team Zeelsterhof

AFSCHEID SCHOOLVERLATERS, GROEPEN 8

Op woensdag 4 juli hebben we onze
schoolverlaters van de groepen 8 uitgezwaaid.
We wensen hen veel plezier en veel succes op
de nieuwe school. Maar nu eerst maar eens
genieten van een fijne vakantie.
Team

SCHOOLGIDS
Het einde van het schooljaar is aangebroken. We kijken terug op een jaar van ontwikkelingen.
Deze zijn terug te lezen in de schoolgids die in de vakantie op de website (www.zeelsterhof.nl)
zal verschijnen. Hier leest u ook de speerpunten voor het komende schooljaar en praktische
informatie.
Team

BERICHT VAN DE LEESCOORDINATOREN: DE ZOMERLEESDIP
Zie bijlage 1 van deze nieuwsbrief.
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OVERZICHT VAKANTIE- EN STUDIEDAGEN
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Studiedag
2e Pinksterdag
Calamiteitendag

Ma. 1 oktober 2018
Ma. 15 t/m vr. 19 oktober 2018
Do. 6 december 2018
Ma. 24 december 2018 t/m vr. 4 januari 2019
Wo. 30 januari 2019
Ma. 4 t/m vr. 8 maart 2019
Di. 26 maart 2019
Ma. 22 april 2019
Ma. 22 april t/m vr. 3 mei 2019 (incl. 2e Paasdag en
Koningsdag)
Do. 30 t/m vr. 31 mei 2019
Vr. 7 juni 2019
Ma. 10 juni 2019
Wo. 19 juni 2019, Leerlingen hebben vrij als er geen calamiteit is
geweest (bijv. brand) waardoor er een lesdag is uitgevallen.

Zomervakantie

Ma. 8 juli t/m vr. 16 augustus 2019

BERICHT VAN DE LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad wenst iedereen een hele fijne vakantie.
Veel plezier en gezelligheid.
En een goede start allemaal in het nieuwe schooljaar.
Groetjes van de leerlingenraad

WIST U DAT
de Brede School Veldhoven haar nieuwe programma aan het voorbereiden is? Zie bijlage 2 van
deze nieuwsbrief.

EN DAN EVEN DIT….
Op 17 september vindt er een herdenking plaats van het bombardement op 17 september
1944. U treft de uitnodiging aan in bijlage 3 van deze nieuwsbrief. U bent van harte welkom.

TIP
Van 13 tot en met 17 augustus organiseert Zwembad Den Ekkerman voor de 35e keer de
Zwem4daagse. Geïnteresseerden kunnen zich voor aanmelden via de site:
www.ekkerman.zwem4daagse.nl. Een mooie gezinsactiviteit om de zomervakantie op een
sportieve manier af te sluiten!

DENKT U AAN….
de gevonden voorwerpen? De mand is weer vol en bij de administratie is het kistje ook weer
goed gevuld. Komt u eens kijken of er iets van uw kind bij zit?

FIJNE ZOMERVAKANTIE
We wensen u en uw kinderen een heerlijke en
ontspannen vakantie met mooi weer. We zien uw
kind(eren) graag weer terug op maandag 20 augustus,
8.25 uur. Tot ziens.
Team
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Bijlage 1 Hofnieuws van donderdag 28 juni 2018

DE ZOMERLEESDIP

Nog even en dan is het weer zomervakantie. Tijd voor zon, zee, dagje(s) uit en… boeken
lezen? Helaas schiet dat laatste er nog weleens bij in. Dat is jammer, omdat uit onderzoek
blijkt dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet of bijna niet lezen maar liefst 1 à 2 AVIniveaus terugvallen in hun leesontwikkeling.
Om dit te voorkomen volgen hier een aantal suggesties:








Zoek een (vast) tijdstip waarop het prettig is om te lezen.
Laat uw kind ook hardop lezen: 10 minuutjes is al voldoende. Met 15 minuten per dag
wordt de woordenschat uitgebreid met 1000 woorden per jaar!
Maak gebruik van voorleescd’s , meeleescd’s of lees zelf voor.
Koop letter-, woord-, schrijfoefenboekjes in de boekhandel (deze zijn in de
vakantieperiode in veel winkels te verkrijgen).
Gebruik teksten die op vakantie voorhanden zijn zoals; vakantiefolders, het
activiteitenprogramma op de camping, brochures van pretparken en
bezienswaardigheden, de menukaart op het terrasje etc.
Er zijn ook veel tijdschriften voor kinderen, denk aan Okki, Donald Duck, Dolfje
Weerwolfje etc. Deze zijn ook gratis te leen op de bibliotheek.
De VakantieBieb-app ( vanaf 1 juli t/m 31 augustus ) staat vol avontuurlijke,
grappige en spannende e-books voor kinderen vanaf zes jaar. Dit om het lezen tijdens
de vakantie onder de aandacht te brengen bij leerlingen. De VakantieBieb is gratis te
downloaden op tablet of mobiel.

We hopen dat alle kinderen van Zeelsterhof ook in de vakantie blijven lezen!
Veel leesplezier in de zomervakantie!
De leescoördinatoren
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Bijlage 2 Hofnieuws van donderdag 5 juli 2018
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Bijlage 3 van Hofnieuws van donderdag 5 juli 2018

Uitnodiging voor herdenking bombardement op
maandag 17 september
De werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september is opgericht om in
Veldhoven de herdenkingen te organiseren van alle burgers en militairen die, sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen. De werkgroep organiseert daarom ieder jaar op 4 mei een
Dodenherdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef en op 17 september een
herdenking bij het monument voor de slachtoffers van het bombardement op Zeelst op het
Meiveld te Veldhoven.
Op 17 september 1944 kwamen in Zeelst (gemeente Veldhoven) 19 burgers om bij het
geallieerde bombardement op de 1e dag van Operation Market Garden bij de bevrijding van
Zuid-Nederland.

HERDENKINGSBIJEENKOMST OM 18.30 UUR BIJ MONUMENT OP
MEIVELD. SAMENKOMST VANAF 18.15UUR.
Aan de Herdenkingsbijeenkomst bij het monument “Donderslag bij heldere hemel” op het Meiveld
wordt medewerking verleend door de Gemeente Veldhoven, de werkgroep Herdenkingen
Veldhoven 4 mei en 17 september, de werkgroep 17 september van de Stichting Zeelst Schrijft
Geschiedenis, nabestaanden, het Onze Lieve Vrouwengilde, Harmonie l’Union Fratenelle, Scouting
St. Aloysius, Amnesty International, Ambassade van Vrede Veldhoven en leerlingen van de
basisscholen en het Sondervick College.

STILLE TOCHT NAAR HET PAROCHIËLE KERKHOF TE ZEELST OM
19.00 UUR
Na afsluiting van de herdenking bij het monument op het Meiveld, volgt een stille tocht naar het
parochiële kerkhof te Zeelst. Naar analogie van de herdenking op 4 mei is ook nu in Zeelst de
bijeenkomst in de St. Willibrorduskerk komen te vervallen.
De stille tocht zal worden voorgegaan door het Onze Lieve Vrouwegilde.

Kranslegging grafmonument kerkhof St. Willibrorduskerk om 19.15 uur
Korte herdenkingsbijeenkomst bij het grafmonument op het kerkhof waar o.a. een bloemstuk zal
worden gelegd door nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement. Verdere
medewerking door het Selster Dameskoor, scouting St. Aloysius en het Onze Lieve Vrouwegilde.
Rond 19.30 uur zal de herdenking ten einde zijn.
Na afloop wordt in 't Patronaat aan de Blaarthemseweg koffie en thee geschonken.

Tot ziens op maandag 17 september 2018.
Komt u ook?
U bent van harte welkom!
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