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Agenda
Vrijdag 4 december
Maandag 7 december

Sint op school
Studiedag, alle leerlingen vrij

_____________________________________________________________________________________________________________
Sinterklaas
Wat een opluchting! Sinterklaas en zijn Pieten zijn met
Pakjesboot 12 tóch in Nederland gearriveerd. Het bleef
lang geheim waar de Sint zou aankomen. Op de
“Dieuwertje Blokkade” in Elburg werd hij verwelkomd
door Jeroen van het Sinterklaasjournaal.
Het was dit jaar wel anders dan andere jaren, zonder
ouders en kinderen in de haven. Sinterklaas werkt dit
jaar vanuit huis (het grote Pietenhuis). Burgemeesters
kwamen daarom met kleine groepjes kinderen naar de Sint toe en brachten tekeningen en wat
lekkers mee.
Gelukkig mogen wij Sint en Piet op onze school verwelkomen op vrijdag 4 december. Helaas
kunnen ouders en jongere, niet schoolgaande, broertjes en zusjes hierbij vanwege de
coronamaatregelen niet aanwezig zijn.
Sintcommissie
______________________________________________________________________________________________________________
Leefstijl, thema 2
Zoals u weet werken wij op school met het
programma “Leefstijl”, een methode voor de
ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden.
Wij informeerden u vorige keer over het feit dat wij
begonnen zijn met het eerste thema waarin de sfeer in
de groep centraal stond. Na de herfstvakantie zijn we
gestart met het thema Praten en luisteren.
Dit thema gaat over communicatie: over praten,
luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren.
Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en
luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen. Alle groepen zullen met het thema “Praten en
luisteren” bezig zijn tot aan de kerstvakantie.
Team

___________________________________________________________________

Bericht van de Oudervereniging van Basisschool Zeelsterhof (2e herinnering)
Op 16 oktober 2020 heeft u namens de oudervereniging via het
Hofnieuws een brief ontvangen over de ouderbijdrage voor het
schooljaar 2020/2021. Wellicht is dit aan uw aandacht
ontsnapt. Graag willen wij u er met deze brief dan ook
nogmaals op attenderen, zie bijlage 1 van deze nieuwsbrief.

______________________________________________________________________________________________________________
Nieuws van Korein
Zoals velen van jullie al weten zijn we sinds 1 oktober 2020 uitgebreid binnen de dagopvang
van Korein. We hebben al veel nieuwe kinderen welkom mogen heten. Bij babygroep de Welpen
besteden we veel aandacht aan het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen door de
initiatieven van de kinderen te volgen.
Er is veel ruimte voor lichamelijke ontwikkeling voor elke leeftijdsfase en er heerst rust op de
groep. Eerst moet het gevoel van veiligheid en vertrouwen goed zijn, voordat een kind zich
verder kan ontwikkelen. Een nieuw element op de groep is het podium van Emmi Pikler. Dit
podium stimuleert de motorische ontwikkeling, maar er ontstaat ook mooi individueel en
samenspel.
De pedagogisch medewerkers maken een afweging om juist met de kinderen samen te spelen of
op de achtergrond te blijven (wel zichtbaar of hoorbaar). De kinderen leren in het verloop van
de bewegingsontwikkeling niet alleen te draaien, rollen, kruipen, zitten, staan of lopen, maar het
leert ook te leren. Het podium is een mooie nieuwe aanvulling op onze groep waar veel gebruik
van wordt gemaakt.

Bijlage 1 van Hofnieuws van woensdag 18 november 2020

Veldhoven, 6 november 2020
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Op 16 oktober 2020 heeft u namens de oudervereniging via het Hofnieuws een brief ontvangen
over de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021. Wellicht is dit aan uw aandacht
ontsnapt. Graag willen wij u er met deze brief dan ook nogmaals op attenderen.
Het tweede schooljaar waarin het corona-virus de wereld in zijn greep heeft is van start gegaan.
Anders dan afgelopen jaar blijven de scholen nu wel open. Hoe dit schooljaar precies zal
verlopen weet niemand. Wat we wel weten is dat wij als oudervereniging er samen met de
leerkrachten alles aan zullen doen om het voor de kinderen een zo normaal mogelijk jaar te
laten worden. Alle veiligheidsmaatregelen in acht nemende, zal dit soms best een uitdaging zijn.
Maar deze uitdaging gaan we graag aan!
Om bovenstaande reden en gezien het jaarlijkse begrotingstekort hebben we in overleg met
school besloten om de ouderbijdrage op de reguliere wijze onder de aandacht te brengen.
Mochten er activiteiten dit schooljaar écht niet door kunnen gaan dan zullen er samen met de
leerkrachten alternatieven worden bedacht (traktaties in de klas o.i.d.). Mocht aan het einde van
het jaar blijken dat een groot deel van de begroting niet is aangewend dan zullen we nagaan op
welke wijze de bijdrage voor schooljaar 2021/2022 eenmalig kan worden verlaagd.Specifiek
voor groep 8: mocht het schoolkamp en/of musical niet door kunnen gaan, dan zal er wederom
een mooi alternatief worden georganiseerd. We hebben afgelopen jaar gezien dat de
leerkrachten in staat zijn geweest de schoolverlaters ondanks corona toch een onvergetelijk
afscheid van Zeelsterhof te geven. Dit geeft ons het vertrouwen dat we daar dit jaar wederom in
gaan slagen!
Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging op 15 oktober 2020 is de ouderbijdrage
voor het schooljaar 2020/2021, ondanks het begrotingstekort van 4.175€, ongewijzigd te laten
ten opzichte van voorgaande jaren:
€ 24,50 per schooljaar voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 7;
€ 59,50 per schooljaar voor leerlingen van groep 8;
€ 13,50 voor leerlingen die na 1 januari van het lopende schooljaar instromen.

De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor alle buitenschoolse activiteiten en schoolreisjes.
Voor de leerlingen van groep 8 wordt hiervan ook het schoolkamp betaald. Zonder de bijdrage
zouden we niet in staat zijn deze activiteiten te organiseren en alle leerlingen een aantal
onvergetelijke herinneringen aan hun schooltijd op Zeelsterhof mee te geven. Op de volgende
pagina staat een overzicht van de activiteiten die met de ontvangen ouderbijdrage worden
georganiseerd.
Het eerste verzoek voor betaling van de ouderbijdrage wordt met deze algemene brief per mail
naar u verzonden. Wij willen u verzoeken om, op basis van bovengenoemde bedragen, de
hoogte van de ouderbijdrage vast te stellen die voor uw situatie van toepassing is.
De ouderbijdrage kunt u vervolgens betalen door het totaalbedrag over te maken op
IBANnummer NL04 RABO 0159 6019 40 t.n.v. Oudervereniging Basisschool Zeelsterhof te
Veldhoven met als kenmerk de voor- en achternaam en groep van uw kind of kinderen.
Wij, maar vooral de leerlingen, zijn u zeer dankbaar als u het genoemde bedrag binnen 14 dagen
aan ons kunt overmaken!
Met vriendelijke groet,
Teun Haegens Penningmeester Oudervereniging Basisschool Zeelsterhof
Tel. 0654398287 / thaegens@hotmail.com

Toelichting: De oudervereniging van Basisschool Zeelsterhof bestaat uit een groep enthousiaste
ouders die de leerkrachten van alle groepen met financiële middelen én raad & daad
ondersteunt bij de organisatie en uitvoering van de buitenschoolse activiteiten. De
oudervereniging probeert ook in dit schooljaar uw kinderen een onvergetelijke schooltijd te
geven door onder andere de onderstaande activiteiten te organiseren.
Wat doen we dit schooljaar zoal:
Ø Kabouterdorp (groepen 1, 2 & 3)
Ø Sinterklaas programma Schalm (groepen 1, 2 & 3)
Ø Museum De Kempen (groepen 3)
Ø Koningsspelen (o.a. drinken en tussendoortje)
Ø Herfstwandeling en Lentewandeling
Ø Oertijd museum (groepen 4)
Ø Kerstviering
Ø Historisch Openlucht Museum Eindhoven (groep 5)
Ø Reptielenhuis (groep 5)
Ø Rijksmuseum (groepen 6 en 7)
Ø Oliemeulen (groepen 6)
Ø Philipsmuseum (groep 7)
Ø Oorlogsmuseum Overloon (groep 8)
Ø Schoolreisjes (verzorging van busvervoer, eten & drinken en locatie)
Ø Musical groepen 8 (zaalhuur De Schalm, video opname, drinken & hapjes)
Ø Sinterklaas (Sint & Pieten, inkopen en bedankjes)
Ø Nationaal Schoolontbijt
Ø Schoolkamp groepen 8 (locatie, programma, eten & drinken)
Ø Peanut & voetbaltoernooi (verzorging drinken & chips)
Ø Carnaval (verzorging ranja, chips en DJ)
Ø Attenties, felicitaties en bedankjes
In totaal zijn de kosten voor alle activiteiten tijdens dit schooljaar zo’n € 13.000. De jaarlijkse
ouderbijdrage is dan ook bijzonder belangrijk om deze activiteiten ook daadwerkelijk voor de
kinderen te kunnen organiseren. Wij hopen dat u door deze brief meer bekend bent met de
activiteiten die de oudervereniging organiseert voor de leerlingen van Basisschool Zeelsterhof.
We doen dan ook een vriendelijk maar dringend beroep op u om de ouderbijdrage te voldoen.
Met vriendelijke groet, De Oudervereniging, Twan van der Linden (afgevaardigde school),
Bianca Spitters, Cassy Damen, Erline Lisitano, Ankie Keeris, Monique de Wit, Wendy Schennink,
Suzanne Mehagnoul, Janco Venderbos, Jeroen van Gestel en Teun Haegens

