HOFNIEUWS
AGENDA

groepen

Activiteit

Dinsdag 4 september
Dinsdag 4 september
Woensdag 5 september
Donderdag 6 september
Maandag 10 september
Dinsdag 11 september
Dinsdag 18 september

7
8
1 en 2
4
5A
3

Woensdag 12 september
Woensdag 26 september
Maandag 1 oktober
Ma. 15 t/m vrijdag 19 okt.

5/6B, 6A
1 en 2
1 t/m 8
1 t/m 8

Informatieavond, aanvang 19.00 uur
Informatieavond, aanvang 20.00 uur
Informatieavond, aanvang 19.30 uur
Informatieavond, aanvang 20.00 uur
Informatieavond, aanvang 19.00 uur
Informatieavond, aanvang 19.00 uur
Rondleiding nieuwe ouders/verzorgers, aanvang
16.00 uur
Informatieavond, aanvang 19.00 uur
Spelletjesochtend
Studiedag, alle leerlingen vrij
Herfstvakantie, alle leerlingen vrij

INFORMATIEAVONDEN
In de periode van 4 tot en met 12 september zijn de
informatieavonden. U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en)
van uw kind(eren) en u ontvangt informatie over het reilen en zeilen
in de groep van uw kind(eren).
Hieronder treft u een overzicht aan van de datums en de tijdstippen.
De kennismakingsavonden vinden plaats in het leslokaal van uw kind.

Groep(en)
Datum
Begint om:
Groepen 1 en 2
Woensdag 5 september
19.30 uur
Groepen 3
Dinsdag 11 september
19.00 uur
Groepen 4
Donderdag 6 september
20.00 uur
Groep 5A
Maandag 10 september
19.00 uur
Groep 5/6B
Woensdag 12 september
19.00 uur
Groep 6A
Woensdag 12 september
19.00 uur
Groepen 7
Dinsdag 4 september
19.00 uur
Groepen 8
Dinsdag 4 september
20.00 uur
Er is geen gezamenlijk informatiemoment voor groep 7 en groep 8 over het Voortgezet
Onderwijs. De informatie over het Voortgezet Onderwijs wordt in de klas door de leerkracht
verstrekt tijdens de kennismakingsavonden.
U bent van harte welkom.
Team
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RONDLEIDING
De eerste rondleiding van dit schooljaar is op dinsdag 18
september. We beginnen om 16.00 uur. De rondleiding is bedoeld
voor ouders/verzorgers die binnenkort naar onze school komen
maar ook voor oriënterende ouders/verzorgers en wordt verzorgd
door een leerkracht van groep 1-2 en de directeur van onze
school.
U kunt u aanmelden voor een rondleiding per email via
a.gerlings@veldvest.nl of telefonisch (040-2532382).
We vinden het fijn als u zich van te voren aanmeldt.
Team

OVERBLIJVEN OP SCHOOL
Twaalf uur.
De schoolbel gaat. Tijd voor de lunchpauze! Gezellig overblijven op
de basisschool. Bijkomen van de ochtend, buiten lekker de benen
strekken en nieuwe energie opdoen voor de middag.
Ook dit jaar biedt Korein Kinderplein samen met school de
tussenschoolse opvang aan op basisschool Zeelsterhof. Deze
tussenschoolse opvang vormt, samen met voorschoolse en
naschoolse opvang, het Korein Kinderplein dag-arrangement. Dit
arrangement zorgt voor een doorgaande ontwikkellijn, die de
ontwikkeling van uw kind bevordert. Bovendien ziet uw kind zo
vooral dezelfde, vertrouwde gezichten op één dag.
Bekijk meer informatie over Korein Kinderplein of meld uw kind(eren) direct aan via Mijn Ouderportaal.
Met vriendelijke groet,
Ellen Everstijn, gebiedsmanager

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
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BERICHTJE VAN DE WERKGROEP VEILIG NAAR SCHOOL
U kunt dit bericht lezen in bijlage 1 van deze nieuwsbrief.
Werkgroep Veilig naar School

TIP
-Ezeltjesdag in Nuenen. Elke eerste zondag van september.
-Bloemencorso in Valkenswaard, elke tweede zondag van september. ’s Avonds staan de
wagens op het marktplein.

WIST U DAT
Er op maandag 17 september de werkgroep Herdenkingen Veldhoven haar jaarlijkse
bijeenkomst houdt? U heeft in het Hofnieuws voor de vakantie hier uitgebreid informatie over
ontvangen.

HEEFT U HET AL GEZIEN?
De fietsenstalling van de groepen 1 en 2 is verplaatst naar de andere kant en staat nu dicht bij
de zandbak.

EN DAN NOG EVEN DIT
We vinden het erg fijn dat steeds meer ouders/verzorgers de gewijzigde gegevens doorgeven.
Wilt u bij het doorgeven van uw privé-email ook de naam van uw kind(eren) vermelden?
Agatha Gerlings, leerlingenadministratie

TER INFO
-Museum ’t Oude Slot heeft een nieuw programma. Zie de website www.museumoudeslot.nl.
-Aanbod van de Brede School Veldhoven: zie separaat verstuurde flyer.
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Bijlage 1 Hofnieuws van donderdag 30 augustus 2018

BERICHTJE VAN DE WERKGROEP VEILIG NAAR SCHOOL
Basisschool Zeelsterhof wil er voor zorgen dat uw kind veilig naar school kan. Daarom hebben
we enkele jaren geleden veranderingen aangebracht t.a.v. het halen en brengen van
kinderen. De verkeerssituatie is veiliger geworden. De bewoners in de directe omgeving van
school zijn ook tevreden.
Kom te voet of op de fiets!
Wilt u zo veel mogelijk te voet of met de fiets komen? De meeste overlast in de spits wordt
met name door autoverkeer veroorzaakt. Stel dat u toch uw kind(eren) met de auto brengt
en/of ophaalt, dan kunt u gebruik maken van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving.
Of u laat uw kind het laatste stukje naar school lopen, zodat u niet met de auto in de drukte
hoeft.
Indien er parkeeroverlast is zal de politie mogelijk vaker komen controleren . Laten we hopen
dat het niet nodig is.
Wat zijn de afspraken?
Voor de groepen 1 en 2;
U kunt op uw kind(eren) wachten aan het hek van de kleine speelplaats van groepen 1 en 2.
Uw fiets graag voor het hek tussen de bomen plaatsen. Kinderen die naar hun ouder moeten
komen, kunnen deze anders soms moeilijk bereiken.
Maar wij verzoeken u vriendelijk maar ook dringend om niet aan de overzijde van de
Bisschopstraat te wachten!
Het trottoir bij het hek van de kleine speelplaats is breed genoeg.
Voor de kinderen is het zo ook een stuk veiliger omdat ze de Bisschopstraat niet meer hoeven
over te steken. (Zie plattegrond).
Voor de groepen 3 t/m 8
We hebben een grote fietsenstalling bij de grote speelplaats. Het grootste gedeelte van de
fietsenrekken is verwijderd. De kinderen hebben dus meer ruimte om hun fiets goed neer te
zetten. Ze zetten hun fiets na de gele lijn haaks op de muur of in het fietsenrek naast de
gymzaal.
Wij verzoeken u vriendelijk maar ook dringend op de grote speelplaats op uw
kind(eren) te wachten.
Wachtende ouders moeten verder de speelplaats op, zodat de poort een vrije doorgang is. Bij
de poort is een rode lijn (halve cirkel) geschilderd. De bedoeling is dat die ruimte vrij blijft,
zodat u en uw kind vlot en makkelijk de speelplaats kunnen verlaten.
Als uw kind nog wil afspreken doe dat a.u.b. op de speelplaats i.p.v. in het gangetje.
Als u met uw hond komt , houdt u er dan rekening mee dat sommige kinderen angstig zijn
voor honden. Honden zijn niet toegestaan op de speelplaats. Ga een beetje apart in het
gangetje staan dan hoeven kinderen niet dichtbij te passeren.
Het is druk in het gangetje. Als er niet te veel stil wordt gestaan, kunnen we er goed uit.
Graag zoveel mogelijk rechts houden. Personen die iets later komen kunnen dan ook
makkelijk naar de speelplaats.
Het is niet de bedoeling dat u aan het einde van het lange pad aan de Bisschopstraat
wacht.
Om voor de groepen 1 en 2 niet teveel tot overlast te zijn, is het verstandig om te verzamelen
op de speelplaats tussen het grote speeltoestel en het gebouw van de BSO.
Bent u met de fiets dan kunt u de fiets stallen bij het hek van de grote speelplaats
aangegeven met een bord ‘fietsenstalling voor ouders’. (Zie plattegrond).
Voor de kinderen en ook voor u geldt dat er niet gefietst mag worden op het pad!
Geef de inhoud van deze nieuwsbrief ook door aan oma’s, opa’s, of andere personen die uw
kind(eren) komen ophalen.
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