HOFNIEUWS
AGENDA

groepen

Activiteit

Woe 3 t/m zo 14 oktober
Ma 15 t/m zo 21 oktober
Di 30 oktober
Woe 31 oktober

1 t/m 8
1 t/m 8

Do 1 en ma 5 november
Vrijdag 9 november

1 t/m 7
1 t/m 8

Kinderboekenweek
Herfstvakantie, alle leerlingen vrij
Vergadering Schoolraad, aanvang 19.30 uur
Ledenvergadering Oudervereniging, aanvang
19.30 uur
Oudergesprekken (voortgang)
Schoolontbijt

1 t/m 8

AANKONDIGING: LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING
BASISSCHOOL ZEELSTERHOF 31 OKTOBER 2018
Op woensdag 31 oktober zal de jaarlijkse
ledenvergadering plaatsvinden. Gezien de lage
opkomst de afgelopen jaren hebben we besloten de
jaarvergadering, net als vorig jaar, in aangepaste vorm
te houden. De stukken worden vooraf naar iedereen
verstuurd (incl. de financiële stukken en verklaring van
de kascontrolecommissie). Indien er vragen of opmerkingen zijn omtrent deze stukken en/of u
hierop een nadere toelichting wilt hebben dan kunt u dit kenbaar maken op het mailadres:
i.vandermeer@veldvest.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting op de
openbare vergadering van de oudervereniging op donderdag 31 oktober 2018 om 19.30 uur in
de aula van Basisschool Zeelsterhof. Wij hopen dat we hiermee toch de juiste betrokkenheid
van de leden weten te realiseren en op een laagdrempelige wijze vorm geven aan de
mogelijkheid tot input op de activiteiten van de oudervereniging.
Met vriendelijke groet, namens de Oudervereniging, Bianca Spitters-van Diessen

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
U kunt wijzigingen van adres en telefoonnummer via het
ouderportaal doorgeven.
Als beide ouders/verzorgers niet meer op hetzelfde adres
wonen, dan ontvangen we graag twee adressen (met
postcode).
Iedere ouder/verzorgers met een ons bekend emailadres heeft
toegang tot het ouderportaal.
Als u uw inloggegevens niet meer bekend zijn, dan kunt dit opvragen bij de administratie
(a.gerlings@veldvest.nl). U ontvangt dan een separate email met daarin uw inloggegevens.
Absentie van uw kind kunt u telefonisch doorgeven tussen 8.00 uur en 8.20 uur en tussen
12.45 uur en 12.55 uur. Vermeldt u bij de melding de naam van uw kind en de groep met
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letteraanduiding van uw kind? Ook graag de reden van afwezigheid doorgeven (ziek, naar de
dokter). Let op: te laat komen is ongeoorloofd verlof.
Agatha Gerlings, leerlingenadministratie

NIEUWS VAN DE BIEB
In de bibliotheek kunt u prachtige en interessante materialen lenen.
De bieb organiseert daarnaast vele leuke activiteiten.
Een jeugdabonnement is gratis! U kunt u ook abonneren op de nieuwsbrief. U bent dan tijdig
geïnformeerd over de activiteiten van de bieb.
Zie nieuwsbrief@bibliotheekveldhoven.nl.
Hieronder een voorbeeld van de activiteiten.
Spekkie en Sproet: Vrienden door dik en dun
10 oktober 2018, van 16:00 tot 17:00
Kosten: Gratis
We vieren de Kinderboekenweek met een flitsende, interactieve
voorstelling over de superspeurders Spekkie en Sproet! Met
spannende muziek, hoorspel-elementen, verhalen, en bijpassende
illustraties. Kom je ook?
Spekkie en Sproet zijn twee superspeurders. Ze lossen mysteries en
misdaden op, en komen daarbij geregeld in hachelijke situaties
terecht. Spekkie eet dan graag een spekkie. 'Daar kan ik beter van
nadenken,' zegt ze altijd.
De voorstelling is gebaseerd op het boek Spekkie en Sproet een
griezelige ontdekking. In dit boek belanden Spekkie en Sproet in een
oude villa en ontdekken ze daar een duister geheim. Gelukkig zijn ze samen, en helpen elkaar
waar ze kunnen. Echte vrienden staan nou eenmaal altijd voor elkaar klaar, zelfs als het heel
spannend wordt.
Vivian den Hollander vertelt en Mattie Poels begeleidt haar op diverse instrumenten. Gezongen
wordt er natuurlijk ook.
De voorstelling is vooral leuk voor kinderen vanaf 7 jaar. Entree is gratis en aanmelden niet
nodig.

BERICHTEN VAN DE WERKGROEP VEILIG NAAR SCHOOL
De herfst met zijn mooie kleuren levert mooie
plaatjes op. ‘s Avonds is het vroeger donker
en ook ’s ochtends is het vaak nog donker als
uw kind naar school gaat. Een goede
verlichting is dan ook erg belangrijk. Kijkt u
de verlichting van uw fietsen eens na en zorgt
u voor goed reflecterende kleding?

Zie ook bijlage 3 van deze nieuwsbrief.
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WIST U DAT
-het op 10 oktober de dag van de duurzaamheid is?
10-10 is de Dag van de Duurzaamheid. Georganiseerd door
Urgenda, een onafhankelijke stichting die Nederland samen met
anderen sneller duurzaam wil maken.
Deze dag is er voor iedereen die het belangrijk vindt in een prettige,
mooie en schone samenleving te leven en zich wil inzetten voor een
betere wereld. De dag is bedoeld voor particulieren, organisaties,
bedrijven of overheden die zelf een activiteit organiseren, maar ook voor iedereen die het leuk
vindt om ergens aan deel te nemen.
-er op 13 oktober een grafheuvelfestijn is? Zie bijlage 1 van deze nieuwsbrief.

TIP
-Marathon in Eindhoven, 13 en 14 oktober.
-Lichtjesroute Eindhoven tot 14 oktober.
-Halloween op 26 oktober, zie bijlage 2 van deze nieuwsbrief

EN DAN NOG EVEN DIT
Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 oktober is het
herfstvakantie.
We wensen u en uw kind(eren) een fijne herfstvakantie met
prachtig weer.
We zien alle leerlingen weer graag terug op maandag
22 oktober om 8.20 uur.
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Wat

Bijlage 1 van Hofnieuws van woensdag 10 oktober 2018

Kom ook naar het grafheuvelfestijn op
Toterfout
Op zaterdagmiddag 13 oktober vanaf 13:00
uur kun je meedoen met een heus
grafheuvelfestijn. Kom met je (groot-)ouders
en bouw een eigen paalkrans.
In de bossen van Toterfout (Oerle) liggen
grafheuvels die 3.500 jaar geleden zijn
opgeworpen. Archeologen hebben deze
heuvels onderzocht waardoor we veel weten
over het grafritueel van toen. Welke personen
zijn daar begraven? Hoe zijn de paalkransen
opgericht? Waar woonden de
boerengemeenschappen eigenlijk? Door te wandelen langs een uitgezette route stap
je als ware het verleden in. Bij de start en op twee plekken langs de route kom je
vertellers tegen die laten horen en zien hoe het toen was.
Speciaal voor kinderen is er een prijsvraag. Door het invullen van een vragenlijst of
het kleuren van een grafheuvelplaat maak je kans op een leuke prijs: een echte
archeoloog en kinderboekenschrijfster, Linda Dielemans, op bezoek in de klas!
Tussen 11.00 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom om op eigen tempo het
parcours af te lopen en de grafheuvels met nieuwe ogen te bekijken.
Het startpunt ligt bij Gasterij ’t Dorpsgenot, Toterfout 13a, te Veldhoven. Daar is
voldoende parkeergelegenheid. De deelnemers krijgen daar uitleg over de route,
grafheuvels en het leven in bronstijd. Trek wandelschoenen aan en eventueel
regenkleding bij slecht weer.
Naar schatting duurt de rondwandeling ca. 1,5 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en
de toegang gratis.
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Bijlage 2 Hofnieuws van woensdag 10 oktober 2018

Na het succes van vorige jaren willen we met de leden van hobbyclub en speeltuinvereniging
Kabouterdorp weer door een deel van Zeelst gaan lopen met onze Halloween en lampionnen optocht. En
ook dit jaar vallen er voor de best versierde tuin of huis weer prijzen te winnen.
We willen dit jaar op vrijdag 26 oktober om 19.00uur starten vanuit de speeltuin.

Na afloop van de tocht kunnen de kinderen nagenieten van een lekkere traktatie in de speeltuin en vindt
de prijsuitreiking plaats voor de meest creatieve aankleding van huis of tuin, vermoedelijk rond 20:30. Zie
voor de route de website.
Voor de ouders en andere gasten is onze bar natuurlijk weer geopend!!

Tot ziens op 26 Oktober en Happy Halloween.
Evt. Uitleg over Halloween geschiedenis vindt u op onze website,www.Speeltuinkabouterdorp.nl
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Bijlage 3 van Hofnieuws van woensdag 10 oktober 2018

VERKEERSACTIE WAS EEN GROOT SUCCES
Op 13 september hielden we in woonwijk Akkereind de jaarlijkse verkeersactie in
samenwerking met 'Veldhoven Samen Verkeersveilig', “Severinus” en de politie. Cliënten van
Severinus hielden samen met de politie automobilisten aan om de bewustwording rondom het
rijgedrag te vergroten. En, het was wederom een succes!
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