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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 3 december Sinterklaasviering  

 6 december Studiedag, alle leerlingen vrij  

 17 december Rapporten  

 24 december Kerstviering  

 27 december t/m 7 januari Kerstvakantie  

NOVEMBER 
  2021 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

ACTIVITEITENDAG 
Op vrijdag 22 oktober hebben we de activiteitendag gehad. Deze dag stond er geen les op het programma, maar alleen acti-

viteiten. Zo is er een speurtocht gedaan door het VSO, geknutseld, wafels versierd en (bord)spelletjes gespeeld. Naast al 

deze activiteiten hebben de leerlingen ook nog een lekkere wafel mogen versieren. 
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NOVEMBER 

2021 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

 

Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kin-

deren op school gratis drie porties groente en fruit per 

week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit. 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om ver-

schillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet 

alleen gezond, maar ook leuk! Wilt u elke week weten 

welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? 

Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Het 

EUSchoolfruitprogramma is een goede start om de aan-

bevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initia-

tief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Onderne-

mend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedings-

centrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ou-

ders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl. 

SCHOOLFRUIT 

Op vrijdag 5 november hebben alle leerlingen een lekker schoolontbijt gehad. Dit ontbijt stond in het teken van gezond 

eten. De leerlingen hebben lekker gesmuld van het ontbijt, maar ook de juffen en meesters hebben er van genoten.  

SCHOOLONTBIJT 

http://www.euschoolfruit.nl
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NIEUWS UIT VELDHOVEN 

We ging naar het sinterklaas kasteel er waren heel veel pieten toen we 

naar het begin moesten zagen we een paart iemant vroeg hoe hij heet 

de piet zij ameerieko we dagt dat hij met pensoen was de piet zij dat 

ozosnel te moo was darna moesten we naar binen het was hil mooi de 

weg wijs piet gaf ons een rondleiding as eerst moesten we naar booven 

daar was post piet zij ver telden oover de post der na moesten we naar 

de andere kamers ze waaren hil mooi de leukste kaamer vont ik de werk 

kaamer van sinterklaas. 

SINTERKLAASKASTEEL 

BERICHT VAN DE MR 

MR 

De MR (medezeggenschapsraad) vergadert een aantal keren per jaar. In de MR kunnen personeelsleden en ouders van 

leerlingen zitting nemen. Er is nog plek voor ouders. Dus wilt u (meer) betrokken zijn bij de school van uw zoon of doch-

ter, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar mr@zuiderbos.nl. Eventuele vragen met betrekking tot de MR  

kunt u ook naar dit adres mailen.  

 

De notulen van de vergaderingen kunt u inzien op de website van Zuiderbos. In de notulen kunt u terugvinden wat er in 

de MR besproken is. De volgende MR-vergadering staat op 13 december gepland.  

mailto:mr@zuiderbos.nl
https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
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GRAAG AANDACHT VOOR 

VRIJWILLIG, MAAR HEEL WELKOM! 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
De vrijwillige financiële ouderbijdrage voor de eerste helft van dit schooljaar is vastgesteld op € 20,00. Is deze ouder-
bijdrage aan uw aandacht ontschoten en wilt u wel graag bijdragen aan onze activiteiten? Dan kunt het bedrag over-
maken door het scannen van onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon.  

 
 
 
 
 
 

U kunt u bijdrage ook contant meegeven met uw zoon/dochter of overmaken op NL12 INGB 0005 5216 26 t.n.v. 
Stichting Zuiderbos o.v.v. ouderbijdrage, plaats van de school + de naam van uw kind(eren).  
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COLOFON & ADRESSEN 
 

Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 
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Opmerkingen/suggesties graag mailen 

naar info@zuiderbos.nl met als 

onderwerp: ‘nieuwsbrief Zuiderbos’. 
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