
 

   
 

Jaargang 20 Nummer 5, 03-11-2021 

 

Agenda 

 

Vrijdag 5 november                    Schoolontbijt 

Vrijdag 5 november                    Start schoolplein kleuters 

Zaterdag 6 november                 Helpen op ’t schoolplein 

Maandag 8 november                 Inloopmoment Centrum voor Jeugd en Gezin  

11, 15 en 18 november              Ouderavonden 

Woensdag 1 december               Sinterklaas op school 

Maandag 6 december                 Studieochtend 

______________________________________________________________________ 

CORONA UPDATE 

 

We proberen te voorkomen dat we door verkoudheid, griep of coronabesmettingen 

groepen voor een deel van de dag of een hele dag moeten verdelen omdat de leerkracht 

getest moet worden of ziek is. Daarom willen we u het volgende vragen:  

Voor alle bezoekers van de school geldt dat zij mondkapjes dragen bij 

verplaatsingen in de school, zelfs als dit alleen maar even iets afgeven of 

vragen is. Alle verkouden medewerkers zullen ook (nadat ze getest zijn) een 

mondkapje dragen om verspreiding van virussen te voorkomen. Dit staat los van een 

eventuele coronapas.  

We begrijpen dat kinderen natuurlijk ook virussen door kunnen geven, echter vinden we 

het niet wenselijk om kinderen mondkapjes te verplichten.  

 

De GGD is daarnaast gestopt met bron- en contactonderzoek bij kinderen, het is daarom 

aan de school om eventuele besmettingen door te geven aan de GGD. We doen dit zo 

zorgvuldig mogelijk maar hebben uw hulp daarbij nodig.  

Geef een besmetting zo spoedig mogelijk door aan de leerkracht. Dat mag ook 

een resultaat van een zelftest zijn. Wij geven dit dan (evt. anoniem) door aan 

de GGD. Negatieve zelftesten geven onvoldoende uitsluitsel over corona en zijn 

bij klachten dan ook geen betrouwbaar instrument. Gaat u dan alstublieft naar 

de teststraat of houdt de kinderen thuis.  

Uiteindelijk is het doel om het onderwijs zo veilig mogelijk, zo lang mogelijk doorgang te 

laten vinden zonder dat kinderen, groepen of leerkrachten naar huis moeten.  

Hartelijk dank voor uw medewerking.  

______________________________________________________________________  

BRRRR 

 

Het wordt weer kouder buiten, en ook op school kan het daarom ‘s ochtends, 

maandag of na het ventileren in de middag wat frisser zijn. Zorgt u voor een warme trui 

of vest voor kinderen die het wat sneller koud hebben?  

______________________________________________________________________  

Kleuterplein  

 

U kunt zich nog aanmelden voor hulp op het kleuterschoolplein. Uiteraard mogen alle 

kinderen ook mee als ze dit leuk vinden.  Het aanmelden verloopt via de agendafunctie 

van Parro. Op vrijdag 26 november gaan we planten en struiken in de grond zetten, dan 

bent u natuurlijk ook van harte uitgenodigd. Meerdere leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers sluiten ook aan! Een deel van de dag helpen kan natuurlijk ook! 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Luizenouders gezocht 

 

De ouders die in de groepen luizen pluizen kunnen wel wat versterking 

gebruiken. Als u interesse heeft om af en toe eens te helpen of op structurele basis dan 

horen we dat graag. Neem daarvoor contact op met Dennie Bressers: 

D.Bressers@veldvest.nl en dan neemt een van de coördinatoren contact met u op! 

Alvast hartelijk dank! 

______________________________________________________________________ 
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Beste ouder(s)/verzorger(s) 

 

Mijn naam is Jesse van Keersop, jeugdverpleegkundige bij de GGD en contactpersoon 

CJG (Centrum Jeugd en Gezin) gekoppeld aan basisschool de Zeelsterhof. 

Wat kunt u van de jeugdgezondheidszorg verwachten? 

Jeugd Gezondheidszorg biedt kortdurende preventieve zorg en ondersteuning aan 

kinderen en ouders en helpt hen gezonde keuzes te maken vanuit hun eigen kracht. We 

kijken integraal naar de biologische, psychische en sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen. We hebben oog voor de ontwikkelbehoeften van het kind, de opvoedcapaciteit 

van de ouders en de interactie met de omgeving. We zien wat goed gaat, signaleren 

waar problemen ontstaan en bieden hulp of leiden daar naartoe als dat nodig is.  

Alle kinderen in Nederland krijgen tussen 5 en 6 jaar een uitnodiging voor een 

gezondheidsonderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op de onderzoeken op het 

consultatiebureau. U mag dan samen met uw kind op bezoek komen bij de 

jeugdverpleegkundige. Tijdens de afspraak kijken we naar de ontwikkeling van uw kind. 

Zo doen we bijvoorbeeld een ogen, motoriek- en gehoortest en gaan we meten en 

wegen. Daarnaast praten we over de gezondheid, het gedrag, het welbevinden en de 

opvoeding van uw kind. Hebt u vragen of advies nodig? Daar is deze afspraak gelijk een 

goed moment voor. 

Zijn de driftbuien van mijn peuter normaal? Hoe kan ik daar mee omgaan? Mijn kind is 

nog niet zindelijk, een lastige eter aan tafel, ik denk dat mijn kind wordt gepest, mijn 

puber is somber zijn voorbeelden van vragen wat we kunnen bespreken.  

 

Ook mogen ouders en scholen zelf contact met me opnemen om vragen, zorgen en 

twijfels te delen. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de inloopmomenten op school 

om met mij in gesprek te gaan en/of uw vragen te stellen.  

Het eerste inloopmoment is op maandag 8 november van 08.30 tot 09.30 uur. 

Op dat moment kunt u vrijblijvend bij mij binnenlopen. U kunt terecht in het kamertje 

tegenover groep 4 beneden. Via de hoofdingang eerste gang rechts, eerste deur rechts. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jesse van Keersop  

T: 088 0031 198 

E: j.van.keersop@ggdbzo.nl  

 
 
 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.van.keersop@ggdbzo.nl


 

   
 

 
 

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. 

___________________________________________________________________      

Schoolontbijt 

Vrijdag 5 november neemt onze school deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Uw kind 

hoeft deze dag 's ochtends niet thuis te ontbijten. Uw kind heeft deze dag de 4B's nodig: 

Bord, bakje, bestek en een beker. Wilt u deze uiterlijk donderdag 4 november met naam 

in een tas meegeven? In de bijlage vindt u extra informatie. Heeft uw kind speciale 

dieetwensen, wilt u dit even met de eigen leerkracht afstemmen? 

De Commissie Gezonde School 
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 Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 

Na twee schooljaren met perioden van thuisonderwijs en activiteiten die niet door 

konden gaan, hopen wij van dat 2021/22 een zo normaal mogelijk schooljaar wordt. 

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 leuk en zo normaal mogelijk jaar te laten hebben. 

 

Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging op 21 oktober 2021 is de 

ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021, ondanks het begrotingstekort 

van € 3.697, 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 
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 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: 

 

➢ Kabouterdorp (groepen 1, 2 & 3) 
➢ Sinterklaas programma (groepen 1, 2, 3, 4) 
➢ Museum De Kempen (groepen 3) 

➢ Koningsspelen (oa. drinken en tussendoortje) 
➢ Herfstwandeling en Lentewandeling 
➢ Oertijd museum (groepen 4) 
➢ Kerstviering 
➢ Historisch Openlucht Museum Eindhoven (groep 5) 

➢ Reptielenhuis (groep 5) 
➢ Rijksmuseum (groepen 6, 7 en 8) 
➢ Oliemeulen (groepen 6) 

➢ Philipsmuseum (groep 7) 
➢ Museum Bevrijdende Vleugels Best (groep 8) 
➢ Schoolreisjes (eten & drinken en locatie) 

➢ Musical groepen 8 (zaalhuur De Schalm, video opname, drinken & hapjes) 
➢ Sinterklaas (Sint & Pieten, inkopen en bedankjes) 
➢ Nationaal Schoolontbijt 

➢ Schoolkamp groepen 8 (locatie, programma, eten & drinken) 
➢ Peanut toernooi (verzorging drinken & chips) 

➢ Carnaval (verzorging Ranja, Chips en DJ) 

➢ 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, 

 

Ingrid Jansen, Mariëlle van Eerd (afgevaardigden school), Bianca Spitters, Cassy Damen, 

Erline Lisitano, Ankie Keeris, Suzanne Mehagnoul, Jeroen van Gestel, Danielle Bax, 

Marieke Berkens, Marloes van Dinther, Leon Berkens en Teun Haegens. 

_____________________________________________________________________ 

 



 

   
 

 
 

 

 

 

 



 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 


