Jaargang 19 Nummer 14, 27-01-2021
Agenda
8 februari:
Scholen hopelijk weer open.
8 t/m 12 februari:
Definitieve adviesgesprekken groep 8
10 februari:
Petjes- en nagellakdag
11 februari:
Gekke haren dag
12 februari:
Verkleden
15 t/m 21 februari:
Carnavalsvakantie (Voorjaarsvakantie)
22 t/m 26 februari:
Definitieve adviesgesprekken groep 8
9 juli:
Calamiteitendag vervalt
__________________________________________________________________________________
Bericht van de Schoolraad
Continurooster -ouderraadpleging
Voor de kerstvakantie hebben we u gevraagd om uw vragen en ideeën omtrent het continurooster
met ons te delen. Hier zijn 12 reacties op gekomen.
De brief over dit onderwerp is door de SR in december met u gedeeld en mogelijk is dit schrijven aan
uw aandacht ontsnapt in de hectiek van de lockdown. We stellen uw mening zeer op prijs en u kunt
alsnog reageren en uw mening doorgeven via het emailadres Srzeelsterhof@gmail.com.
__________________________________________________________________________________
Ondersteuning noodopvang
Gezien het grote aantal leerlingen in de noodopvang, zijn we blij met de ondersteuning van
pedagogisch medewerkers van Korein.
__________________________________________________________________________________.
Studie- en calamiteitendag
Zoals we u al eerder, middels Parro, geïnformeerd hebben via het schrijven van vrijdag 15 december
2020 is de geplande studiedag van vandaag (woensdag 27 januari) een normale lesdag geworden.
Ter herinnering: de calamiteitendag van vrijdag 9 juli vervalt; ook deze dag zal een gewone lesdag
worden.
__________________________________________________________________________________
Naamborden Basisschool Zeelsterhof
Op vrijdag 5 februari worden er nieuwe naamborden geplaatst aan de gevels van de school. We
hopen dan beter zichtbaar te zijn voor bezoekers en toekomstige ouders/verzorgers van onze school,
maar ook voor onze huidige leerlingen en ouders.
__________________________________________________________________________________

Bereikbaarheid administratie
Voor vragen aan de administratie kunt u het emailadres van school gebruiken. Dit emailadres is
Zeelsterhof@veldvest.nl.
__________________________________________________________________________________
Carnaval
Hoe de lockdown ook verloopt, we willen Carnaval gaat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zie
hierboven in de agenda welke activiteiten we in petto hebben. U ontvangt te zijner tijd informatie
hoe dit georganiseerd wordt.
__________________________________________________________________________________
Inschrijving nieuwe leerlingen, ook broertje of zusje
Kinderen vanaf 2,5 jaar kunt u inschrijven. We vragen u
vriendelijk om ook het broertje of zusje van uw kind vanaf deze
leeftijd in te schrijven. U ontvangt na contact met directie,
Tatiana Bastiaanse of de leerlingenadministratie, Agatha
Gerlings, een inschrijfformulier. Ook voor het broertje of zusje is
overleg nodig. U ontvangt u een schriftelijk bewijs van
inschrijving van uw kind.
Tijdens de lockdown kunt u uw kinderen inschrijven.
Wist u dat…..
Stichting Leergeld per 15 december 2020 een nieuw adres heeft?
Vanaf die datum is deze stichting gehuisvest op de
Dr. Cuyperslaan 64, 5623 BB Eindhoven.
De telefonische bereikbaarheid en emailadres blijft ongewijzigd:
Telefoon: 040-2131141, in de ochtenduren
Email: info@leergeldeindhoven.nl.
De slogan van deze stichting is “Want meedoen is meetellen” .
Stichting Leergeld zet zich hiervoor in. Als er even geen geld is kan
Leergeld Eindhoven helpen met bijvoorbeeld een fiets, de kosten
voor het schoolreisje, de contributie van de sportclub of vereniging, zwemles, een laptop of
smartphone. Kijk op de website www.leergeld.nl/eindhoven of stuur een berichtje naar het
emailadres.
__________________________________________________________________________________
Tip
Brede School gaat online!
Buitenschools aanbod: http://www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen
E: royfrederiks@bredeschoolveldhoven.nl

