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Agenda
Woensdag 7 en donderdag 8 april
Dinsdag 20 t/m donderdag 22 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei
Vrijdag 4 juni
Vrijdag 9 juli

Schoolfotograaf
Eindcito groep 8
Koningsspelen
Koningsdag, alle leerlingen vrij
Meivakantie, alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag, alle
leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Calamiteitendag vervalt,
leerlingen wel naar school

Bericht van de raad van toezicht stichting Veldvest
Veldhoven, 6 april 2021
Beste ouder/verzorger,
Bij de start van het schooljaar 2020-2021 heeft Jos de Mönnink laten weten dat
hij zijn functie als voorzitter van het college van bestuur van stichting Veldvest
met ingang van 1 september 2021 neerlegt, om van zijn vervroegde pensioen te
kunnen gaan genieten.
Na de aankondiging van het vertrek van Jos de Mönnink is de raad van toezicht
een wervingscampagne gestart voor een waardige opvolger. Het verheugt ons u
hierbij te kunnen meedelen dat met ingang van 1 juli 2021 de heer Arnoud van
Leuven is benoemd als opvolger van Jos de Mönnink. De heer Van Leuven heeft
een ruime ervaring op het terrein van onderwijs, laatstelijk als voorzitter van het
college van bestuur van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat met Arnoud van Leuven de ingezette koers
van stichting Veldvest in goede handen is en wij wensen hem daarbij alle succes.
Met vriendelijke groet, namens de raad van toezicht,
Greetje Heijmans Voorzitter
________________________________________________________________
Oproep kandidaatstelling ouders voor GMR
De GMR is op zoek naar een lid bij de oudergeleding.
Zie de separate bijlage van deze nieuwsbrief.
GMR
________________________________________________________________
Is uw kind verkouden?
Volgens de Beslisboom RIVM mag uw kind niet naar school als uw kind
verkouden is, omdat dit een symptoom van Corona kan zijn. Wilt u bij de
ziekmelding aangeven of u uw kind laat testen of al getest is op Corona? Kijkt u
de Beslisboom hierop nog eens na?
Team

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
de inschrijving van uw kind.
Paasactiviteit groepen 1 en 2
Paasactiviteit groepen 1 en 2
De kinderen hebben de paashaas goed geholpen met het
zoeken van de eieren.
Heel fijn dat er, onder voorwaarden, eindelijk weer een
leuke (buiten) activiteit mocht worden georganiseerd.
De kinderen hebben genoten!
Team

________________________________________________________
Vakantierooster en vrije dagen volgend schooljaar (2021-2022)
Hieronder treft u het overzicht aan van de vakanties en de vrije dagen van het
komende schooljaar. De studiedagen moeten nog vastgesteld worden en geven
we u zo spoedig mogelijk door. Een studiedag is een vrije dag voor uw kind.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2020
Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari
2022
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Maandag 18 april 2022
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 (incl.
Koningsdag woensdag 27 april)
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni 2022
Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022

________________________________________________________________

Aanmeldingsposter peuters Zeelsterhof

Met de coronaregels kunnen we geen grootschalige kijkmiddagen organiseren.
Om ouders en peuters toch kennis te laten maken met Zeelsterhof is er een
poster gemaakt. Deze is in alle groepen verspreid.
De kinderen mogen de poster inkleuren of geven het cadeau aan een peuter in
de buurt en/of hangen hem op een zichtbare plaats voor het raam. Zo hopen we
dat alle peuters in Zeelst over een tijdje ook gezellig naar Zeelsterhof komen.

Wist u dat…
de Klokhuisaflevering “Bionische mens met Arie Rommers”,herhaald wordt
op 23-04-2021 tijdens de uitzending van Het Klokhuis, NPO 3 om 18.23 uur?
Arie Rommers is enkele jaren geleden ook op Zeelsterhof geweest om ons
hierover van alles te vertellen.
Tip
Ouderavond (online, dinsdag 20 april 20.00 uur – 21.15 uur) over Lentekriebels,
georganiseerd door GGD.
Zie de bijlage bij deze nieuwbrief.
________________________________________________________________

