
 

   
 

Jaargang 19 Nummer 26, 08-09-2021 

 

Agenda 

 
Woensdag 6 oktober    Studiedag 

Maandag 25 t/m 31 oktober Herfstvakantie  
_________________________________________________________ 
Welkom in het nieuwe schooljaar! 

 
Beste ouder, verzorger, 

 

Welkom in het nieuwe schooljaar!  
We hebben een fijne vakantie gehad waarin de school weer flink is aangepakt 
door klussers. Met dit frisse uiterlijk gaan we 2021-2022 een succesvol 

schooljaar maken. U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen in de 
week van 20 september tot 5 oktober als we de informatiemiddagen houden. Via 

de leerkrachten krijgt u daar een bericht over. 
 
We starten met 5 nieuwe collega’s die zich inmiddels hebben voorgesteld: 

Colinda, Carry, Joyce, Thijs en Kim. 
Daarnaast hebben we twee gymdocenten en vaste muziekdocenten Sabine en 

Vera. 
In deze nieuwsbrief leest u enkele berichtjes die van belang zijn voor de start 
van het schooljaar, neemt u hem daarom alstublieft goed door. 

 
Om 8:15 kunnen de kinderen de pleinen op en om 8:20 staan de schooldeuren 

open. We vragen ouders om buiten de pleinen afscheid te nemen. De kinderen 
lopen zelfstandig naar binnen vanaf groep 3. Het poortje van het kleuterplein 
gaat om 8:20 open.  

 
Alle kinderen zijn om 14:15 uit, u kunt ze dan buiten de poort opvangen. Denkt 

u aan een veilige plek om uw fiets en auto te parkeren? De bewoners van de 
Bisschopsstraat willen graag hun opritten af en op kunnen.  
 

AFMELDEN Is uw zoon of dochter ziek? Dan kunt u dit voor 8 uur aan de 
leerkracht doorgeven via de PARRO-app.  

 

CORONA- afspraken  

Wij volgen het coronaprotocol van de RIVM en de PO-raad. De leerkrachten 
dragen zorg voor voldoende ventilatie en een goede handhygiëne in de klas. Wilt 
u alstublieft de beslisboom https://www.boink.info/beslisboom checken om te 

bepalen of de kinderen veilig naar school kunnen. Deze is vernieuwd in augustus 
2021. Vooralsnog blijven ouders in principe buiten de school. U kunt met de 

leerkracht een afspraak maken als jullie elkaar fysiek willen spreken.  
  

https://www.boink.info/beslisboom


 

   
 

Regels bij besmetting op locatie 
Let op: wanneer een medewerker of kind op de kinderopvang/school bij de GGD 

gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er misschien 
andere regels dan de uitkomst van de beslisboom. Kinderen tot en met 12 jaar 

(groep 8) hoeven geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. En ook 
niet tot oudere kinderen en volwassenen. Dit onderlinge contact heeft wel 
consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit 

voortvloeiende maatregelen. Volg altijd de instructies van de GGD op. Zie de 
toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan 

de https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen van het 

RIVM. 

________________________________________________________________ 

Gymdocenten 

 
Wij heten onze nieuwe gymdocenten Wesley en Stèphan van harte welkom! 
Wesley verzorgt op dinsdag de gymlessen en Stèphan op woensdag en 

donderdag. 
_________________________________________________________ 
Muziekdocenten Art4U 

 

Vanaf volgende week komen de muziekdocenten van Art4U weer om de 
muzieklessen te verzorgen. 

De muzieklessen worden gegeven door Sabine en Vera als vaste juf. De 
instrumentenbende zal door wisselende leerkrachten gegeven worden.  

De ambitie die Art4U heeft, is dat elk kind in aanraking kan komen met muziek 
zodat het kan ontdekken wat dit voor hem of haar kan betekenen.  
Ze verzorgen kwaliteitsvolle muzieklessen op school aan de hand van hun 

doorlopende leerlijn muziek die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking 
met de basisscholen. De muzieklessen in de klas worden gegeven door 

enthousiaste en professionele muziekdocenten. Muziekles voor ieder kind! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen


 

   
 

Schooltijden 
 

 
 

Met een schrijven van 8 juni bent u 
geïnformeerd over de schooltijden met ingang 
van het nieuwe schooljaar. 

Hieronder vermelden we nog een keer de 
nieuwe schooltijden. 

 
Vanaf 6 september 2021 zijn de schooltijden van Basisschool Zeelsterhof:  
Maandag  8:30 uur – 14:15 uur  

Dinsdag  8:30 uur – 14:15 uur  
Woensdag  8:30 uur – 12:15 uur  

Donderdag  8:30 uur – 14:15 uur  
Vrijdag  8:30 uur – 14:15 uur  
De kinderen gaan de gehele dag naar school zonder een middagpauze thuis.  

De leerkrachten verzorgen de begeleiding tijdens de lunch. Er is dus geen TSO 
(Tussen Schoolse Opvang) en daarbij ook geen kosten meer. 

_______________________________________________________________ 

Hoofdluiscontrole 

 

Deze week zijn de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Hoofdluis is een veel 

voorkomend probleem en verspreidt zich snel, vooral onder kinderen. Om dit 

zoveel mogelijk te voorkomen controleren wij de kinderen op school regelmatig 

op hoofdluis en brengen wij de ouders op de hoogte wanneer er hoofdluis of 

neten worden aangetroffen. Wanneer er tijdens de luizencontrole hoofdluis wordt 

aangetroffen wordt u als ouder/verzorger gebeld met het verzoek om uw kind zo 

snel mogelijk op te halen en te behandelen. Na het behandelen van de hoofdluis 

kan uw kind weer terug naar school worden gebracht. Wanneer er neten worden 

aangetroffen wordt u na schooltijd op de hoogte gebracht met hetzelfde verzoek 

om uw kind z.s.m. te behandelen. Wij vragen u om thuis ook zelf regelmatig de 

haren van uw kind te controleren op hoofdluis en neten. Mocht u buiten de 

luizencontrole op school om thuis zelf hoofdluis of neten aantreffen dan vragen 

wij u om de leerkracht op de hoogte te brengen. Voor meer informatie over 

hoofdluis verwijzen wij u naar de website van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/hoofdluis  

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis


 

   
 

Poortje speelplaats kleuters 

 

Beste ouders, 

 
In tegenstelling tot het bericht in de Parro-app van afgelopen vrijdag gaat het 

poortje van de speelplaats bij de kleuters pas om 8.20 uur open. 
 
Leerkrachten onderbouw 

_________________________________________________________ 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op 
Zeelsterhof, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

 
We starten met een spectaculaire science show op 10-09-2021.  
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, 

activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van 
de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding. 

 
Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van Natuurkunde. 

Werken met prisma’s om licht te delen, maak kennis met UV- licht en ga op het 
puntje van je stoel zitten voor een heuse mini, indoor, vuurwerk-show!!! 
Luisteren hoe geluiden zich transporteren door vaste materialen en gassen. 

Laser Oscilloscopen tonen de frequenties die je eigen stem maakt. Kortom, we 
gaan geluidsgolven horen, zien en voelen!  

O ja, sorry ouders, maar de take-home van deze les heeft alles met GELUID te 
maken. Je weet misschien dat polen elkaar aantrekken en afstoten. Laten we dat 
gebruiken om dingen te laten zweven! De aarde is zelf ook magnetisch, wel zo 

makkelijk bij het maken van een kompas. Test je smaakpapillen op je tong om 
te leren over smaakgevoeligheid. Leer o.a. geurmonsters in reageerbuizen 

onderzoeken aan de hand van een aromatisch experiment. Onderzoek de fysica 
van optische illusies en houd je hersenen voor de gek. Ken je het effect van een 
stroboscoop? Je leert verder hoe holle en bolle lenzen werken en bouw je je 

eigen periscoop om mee naar huis te nemen. Werp licht op de vier jaargetijden 
en ontdek hoe lucht het weer beïnvloedt. Maak kennis met de instrumenten die 

meteorologen gebruiken om het weer te meten en kom met je eigen 
weersvoorspelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en 
beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, 

analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu 
en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar 

huis om thuis verder te leren en experimenteren. 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
 

Data van de cursus: 
Maandag 20-09-2021 

Maandag 27-09-2021 
Maandag 04-10-2021 
Maandag 11-10-2021 

Maandag 18-10-2021 
Maandag 01-11-2021 

 
Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via https://inschrijven.mad-science.nl  

Inschrijftermijn loopt t/m 16-09-2021 
Deelname bedraagt € 74,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science 

polsbandje. 

 

                              

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inschrijven.mad-science.nl/


 

   
 

Workshops Brede School Veldhoven 

 

 

_________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

   
 

Vooraankondiging typecursus Typetuin voorjaar 2022 groepen 6 t/m 8 
 

 
 
 

_________________________________________________________ 

 

 


