
 

   
 

Jaargang 19 Nummer 28, 06-10-2021 

 

Agenda 

 
Maandag 25 t/m 31 oktober  Herfstvakantie  

Vrijdag 5 november  Start schoolplein kleuters 
Donderdag 11 en maandag 15 november  Ouderavond 
Woensdag 1 december  Sinterklaas op school 

Maandag 6 december  Studieochtend 
_________________________________________________________ 

Ziek en beter melden in Parro 
 
Als uw kind ziek is, vragen wij u dit voor 8.00 uur via Parro door te geven. 

In het hoofdscherm 'groepen' drukt u eenvoudig op het menu 'Absenties'. Hier 
kunt u de melding aanmaken. 

Wanneer uw kind weer beter is, gelieve dit op dezelfde wijze te melden in Parro. 
 

 
________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

   
 

_________________________________________________________ 
Gevonden voorwerpen 

 
De gevonden voorwerpen worden opgeruimd. 

Tot de kerstvakantie is er nog de mogelijkheid om ze op te halen, hierna 
worden ze aan een goed doel geschonken. 
 

                                
__________________________________________________  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

   
 

 
 

Zeelsterhof mag twee nieuwe, groene schoolpleinen maken. We 

hebben twee plannen klaarliggen waarvoor Veldvest en Korein een 

mooi bedrag hebben vrijgemaakt. Dit is echter alleen het bedrag voor 

het basisontwerp. Een ontwerp met veel bomen voor 

schaduwplekken, een wateropslag reservoir onder het schoolplein, 

groenaanleg en speelaanleidingen etc. Er is een mogelijkheid om het 

plein aan te vullen, zodat de kinderen nog meer uitdaging en natuur 

kunnen vinden op de pleinen. Op 5 november starten we het 

kleuterplein, in februari 2022 komt het grote plein aan bod. 

We hebben uw hulp hard nodig! Wij zetten acties uit om geld in te 

zamelen. Met een streefbedrag van 20.000 euro kunnen we de 

wensen van de kinderen (namens de leerlingenraad) realiseren en 

garanderen dat het plein langer dan een jaar groen blijft. De komende 

jaren zullen we dan elke keer uitbouwen tot dat we ons droomplein 

hebben gecreëerd. 

Wat hebben we nodig: 

• Een waterpomp: 1500,- euro. 

• Een overkapping voor een 

buitenklas op het grote en 

kleine plein: Buitenles en 

buitenspelen of het nu 

regent of droog is: 

5.500,-euro per plein. 

• Een weegschaal: 250,- euro. 

• Bankjes om de bomen heen 

zodat de kinderen hier in de 

zomer lekker in de schaduw 

kunnen zitten. V.a. 250,- 

euro. 

• Thermische belijning voor 

een beweegpad, rijparcours 

en balspellen. 

• Een podium voor dans en vlog: 1800,- euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zeelsterhof op weg naar een mooi, sportief, uitdagend en groen schoolplein!! 



 

   
 

Er lopen diverse acties van Korein, de onder, midden en 

bovenbouw. Daarnaast is er onze flessenactie en de 

sponsorloop die later in het jaar georganiseerd wordt. 

Tot slot is er nog een mogelijkheid om te sponsoren als u een 

bedrijf heeft: 

a) U kiest voor een donatie van 100,- → In ruil voor 

100 euro komt het logo van uw bedrijf op het 

sponsorbord bij de zandbak te staan (100 x 300 

mm); 

b) U kiest voor een donatie van 250,- → Voor 250 euro 

krijgt u een eigen boom op het kleuterplein of het 

grote plein. Hier wordt een bordje bij geplaatst. 

c) U sponsort een groter bedrag. → Voor grotere 

bedragen zijn er mogelijkheden om een passende 

representatie te creëren bijvoorbeeld bij de 

klimboom of het voetbalveld. 

d) U sponsort een object waarbij uw naam vermeld 

wordt. → U kiest een object dat past bij uw 

voorkeuren of de achtergrond van uw bedrijf. We 

vermelden op of bij het object dat het door uw 

bedrijf is gesponsord. 

Sponsoring is vooralsnog alleen komend 

jaar nodig. Het bord wordt gemaakt in 

december 2021 (kleuterplein) en maart 

2022 (grote plein) en blijft hangen tot 

september 2024. U kunt zich hiervoor 

aanmelden bij t.bastiaanse@veldvest.nl 

Alle sponsoren worden met de Schoolraad 

besproken, goedkeuring door de MR is 

vereist. Sponsoring geeft u geen inspraak 

in het beleid van de school of de inrichting 

van het schoolplein. 

 

_____________________________________________________________       
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_________________________________________________________
Jaarvergadering oudervereniging 

 

Beste ouders,  
 

Op donderdag 21 oktober vindt de jaarvergadering van de oudervereniging 
plaats waarin de financiële resultaten over schooljaar 2020/2021 en de 

begroting voor schooljaar 2021/2022 worden gepresenteerd.   
De vergadering start om 19.30 uur en zal worden gehouden in de lerarenkamer 
van Zeelsterhof. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze 

vergadering. Om zicht te hebben op het aantal deelnemers verzoeken we je wel 
om je aan te melden via email bij de penningsmeester 

(thaegens@hotmail.com).   
 
Met vriendelijke groet,  

 
Teun Haegens  

Namens de oudervereniging  
___________________________________________________________ 
Parkeren Willibrordusstraat 

Het dringende verzoek om de auto niet voor of tegenover de opritten van 
huizen in de Willibrordusstraat te parkeren zodat de bewoners zelf ook nog hun 
oprit kunnen betreden. 
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_________________________________________________________ 
Kinderboekenweek: Feest in de Bibliotheek!      

                                                                        

 
 

De Kinderboekenweek vieren we in de Bibliotheek Veldhoven met leuke en gratis 
toegankelijke activiteiten, zoals de Kinderboekenweek Bingoshow op 6 oktober 
en de voorstelling 'Later als ik groot ben word ik...' op 13 oktober. Ook kun je in 

de bieb terecht voor de Kinderboekenweek krant vol leestips, een mooie 
kleurplaat en boekenlegger.  

 
 

                                                
 

                                      Kinderboeken Bingoshow 
 

Met behulp van een klassieke bingomolen en de nodige hoeveelheid improvisatie 
en interactie test bingomaster Mark van der Linden jouw kennis van 
kinderboeken en kinderboekenschrijvers uit. Een speelse variant op de 

welbekende bingo, inclusief rijk gevulde prijzentafel.  

• Wo 6 oktober, 15.00-16.30 uur 
• Vooral leuk vanaf 6 tot 13 jaar 

• Deelname gratis, aanmelden: 

Aanmelden ronde 1: 15.00-15.30  
 

Aanmelden ronde 2: 15.45-16.15 

 
Aanmelden ronde 3: 16.30-17.00 

 
 
 

 
 

 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kinderboekenweek-bingoshow-ronde-1-1500-1530-uur-169068461319
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kinderboekenweek-bingoshow-ronde-2-1545-1615-uur-169070019981
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kinderboekenweek-bingoshow-ronde-3-1630-1700-uur-169070429205
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotheekveldhoven.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6a618a42e3dc63692667bbd37%26id%3Dff3472bdc6%26e%3Debe9e643c9&data=04%7C01%7C%7C750f9f24282e46b31c1908d987e437f0%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637690237141509214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nDJI%2BZkXEWBKPNSbeLiLxDAgG2cUhdP%2FrXMAFFAWWIg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotheekveldhoven.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6a618a42e3dc63692667bbd37%26id%3D47b7f44ce6%26e%3Debe9e643c9&data=04%7C01%7C%7C750f9f24282e46b31c1908d987e437f0%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637690237141519208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z5o%2BJxgdAucODSqieN5ZsKQH881C70fHu3Gb4ROrg%2Bc%3D&reserved=0


 

   
 

                                 
 
                                Later als ik groot ben word ik... 

 
Kok, politieagent, dierenarts... Er zijn zoveel beroepen! Weet jij al wat je later 

worden wil? Ga mee met Coco en leer verschillende beroepen kennen. Deze 
interactieve voorstelling zit vol met originele Letter Belangrijk nummers. 
Meld je snel aan en doe mee! 

• Wo 13 oktober, 15.00-16.00 uur 
• Vooral leuk vanaf 6 tot 9 jaar 
• Entree gratis: aanmelden 

                              

                       Kinderboekenweekgeschenk en Prentenboek  
 

Bette Westera schrijft het Kinderboekenweekgeschenk voor de 
67ste Kinderboekenweek en Mark Janssen maakt het Prentenboek van de 

Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van 'Worden 
wat je wil' waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast 
kunnen dromen over later. 

 
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel 

tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober) bij aankoop van ten minste € 
12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te 
koop voor € 7,25. Ga naar de website 

________________________________________________________________ 

 

 
 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kinderboekenweek-voorstelling-later-als-ik-groot-ben-word-ik-169075773189
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotheekveldhoven.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6a618a42e3dc63692667bbd37%26id%3Dcb0b6534b9%26e%3Debe9e643c9&data=04%7C01%7C%7C750f9f24282e46b31c1908d987e437f0%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637690237141559192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XHQ2NJeXB%2BTEzgSUWOh46170BxPq9Qyr0S6mpmat30A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotheekveldhoven.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6a618a42e3dc63692667bbd37%26id%3Da50fdb40b7%26e%3Debe9e643c9&data=04%7C01%7C%7C750f9f24282e46b31c1908d987e437f0%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637690237141569180%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AB9ybj0IJrXPGf1NkfeUQ75JJkOClgD05iN8g71hkBY%3D&reserved=0
https://kinderboekenweek.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotheekveldhoven.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6a618a42e3dc63692667bbd37%26id%3D3dc47e1ac2%26e%3Debe9e643c9&data=04%7C01%7C%7C750f9f24282e46b31c1908d987e437f0%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637690237141539199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UZYvK8jlMkr%2BWjqlEl6YeALYdwyWlMdXqLKN5AKkGhM%3D&reserved=0


 

   
 

 
Zondag 10 oktober is er weer een nieuwe Kliederkerk! 

  
Het thema is: 'Een nieuw begin'.  

  
De Kliederkerk van 10 oktober heeft als thema 'een nieuw begin'. We houden 
weer een Kliederkerk in de vertrouwde vorm, dat voelt als een nieuw begin. Met 

de bekende ingrediënten.   
 

Ingrediënten  
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en 
‘samen eten’.  We knutselen een uur, vervolgens een korte viering (van een 

kwartier) en tenslotte gaan we lekker eten met elkaar. Jullie zijn van harte 
welkom! Samen leren we van elkaar en genieten we van elkaar. Alle generaties 

samen. 
 
Dus: 

- Thema: 'Een nieuw begin’ 
- Datum: zondag 10 oktober (van 16.00 uur tot 18.00 uur) 

- Plaats: Immanuel kerk (Teullandstaat 1, Veldhoven) 
 
Stuur gerust deze mail door aan (groot-)ouders met kinderen. 

 
Op http://www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn ook nog wat foto’s te 

vinden. 

                                            
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

http://www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk

