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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 23 december Kerstviering  

 23 december Groeimap SO  

 26 december t/m 6 januari Kerstvakantie  

 16 t/m 27 januari Cito  

 16 t/m 20 januari JIJ toetsen  

 25 januari Voorleesontbijt  

7 7 t/m 9 februari IVIO examens  

 14 februari Studiedag, alle leerlingen vrij  

DECEMBER 
  2022 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

SINTERKLAAS OP SCHOOL SO1 
Op maandag 5 december hebben wij de verjaardag van Sinterklaas gevierd. Hij was de weg kwijtgeraakt met zijn pietjes, 

dus is hij door de man van juf Fransje naar onze school gebracht! Wij hebben de Sint en zijn pietjes opgewacht en een wel-

komstdans met SO1 gedaan.  

 

Hij is bij ons in de klas geweest en heeft ons verwend met een cadeautje en chocoladeletter. De rest van de dag hebben we 

een leuk pietencircuit en sint speurtocht gedaan en een film gekeken.  

 

Groetjes, SO1 
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DECEMBER 

2022 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

 
TROTS OP MIJN GROEIMAP SO2 

De afgelopen vier weken zijn de leerlingen van het VSO en SO4 bezig geweest met Marjo van MEE om te praten over grens-

overschrijdend gedrag. Er wordt onder andere gepraat over seksueel grensoverschrijdend gedrag en over online omgaan 

met zaken die met privacy te maken hebben. Wat vind je oké, hoe pak je zaken aan, hoe geef je aan waar je grenzen liggen, 

zijn vragen die langs zijn gekomen.  

 

 

Er worden filmpjes bekeken, discussies gevoerd 

en geluisterd naar elkaars mening. We hopen 

dat de leerlingen meer nadenken over allerlei 

lastige zaken die horen bij het groter worden. 

Het zou thuis ook goed zijn om met uw kind 

gesprekken te voeren over het online bezig zijn 

en de gevaren daarover. We merken namelijk 

dat ze heel goedgelovig kunnen zijn over be-

paalde zaken.  

MEE GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VSO 
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DECEMBER 

2022 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

KERSTWENSEN SO4 

WIST JE DAT... 
SO4 veranderd is in een nieuwsredactie. Ze zijn hard aan het werk om de decemberkrant klaar te hebben zodat deze voor 

de kerstvakantie nog mee naar huis kan. 

 

SO1 eigen kerstsokken heeft gemaakt in het lokaal  bij Anton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze in SO4 in groepjes samen hebben moeten werken om een presentatie voor te bereiden over onderwerpen in Nederland 

en deze ook moesten presenteren. 
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DECEMBER 

2022 

GRAAG AANDACHT VOOR 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 2023 
Voorlezen beleef je samen!  

 

De doelstelling van De Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet 

kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het 

positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.  

 

Prentenboek van het Jaar van 2023 is Maximiliaan Modderman geeft een feestje - geschreven door Joukje Akveld en geïllu-

streerd door Jan Jutte. 

 

Wanneer zijn de Nationale Voorleesdagen 2023? 

De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 25 januari t/m 4 februari 2023. Op 25 januari is de aftrap met Het Nationale 

Voorleesontbijt: in heel het land lezen bekende Nederlanders en lokale helden voor in de kinderopvang, op scholen en in 

bibliotheken en boekhandel. Meer informatie vindt u hier.  

 

Prentenboek Top 10 van 2023: 

Maximiliaan Modderman geeft een feestje - geschreven door Joukje Akveld en geïllustreerd door Jan Jutte 

BORA Kiekeboe! - geschreven en geïllustreerd door Deborah van de Leijgraaf 

Brave hond! Stoute kat! - geschreven en geïllustreerd door Bette Westera en geïllustreerd door Mies van Hout 

De bijzondere beer - geschreven door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door Marijke ten Cate 

De eend die niet van water hield - geschreven en geïllustreerd door Steve Small 

Een zee van liefde - geschreven en geïllustreerd door Pieter Gaudesaboos 

Ik ben Pippi niet! - geschreven en geïllustreerd door Yvonne Jagtenberg 

Kom, we gaan een boek lezen - geschreven en geïllustreerd door Suzanne Strasser 

Nee! zei Konijn - geschreven en geïllustreerd door Marjoke Henrichs 

Wat zegt de kleine krokodil op de crèche? - geschreven en geïllustreerd door Eva Montanari 

https://www.hebban.nl/boek/maximiliaan-modderman-geeft-een-feestje-joukje-akveld
https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen
https://www.hebban.nl/boek/maximiliaan-modderman-geeft-een-feestje-joukje-akveld
https://www.hebban.nl/boek/bora-kiekeboe-deborah-van-de-leijgraaf
https://www.hebban.nl/boek/brave-hond-stoute-kat-bette-westera
https://www.hebban.nl/boek/de-bijzondere-beer-tjibbe-veldkamp
https://www.hebban.nl/boek/de-eend-die-niet-van-water-hield-steve-small
https://www.hebban.nl/boek/een-zee-van-liefde-pieter-gaudesaboos
https://www.hebban.nl/boek/ik-ben-pippi-niet-yvonne-jagtenberg
https://www.hebban.nl/boek/kom-we-gaan-een-boek-lezen-susanne-strasser
https://www.hebban.nl/boek/nee-zei-konijn-marjoke-henrichs
https://www.hebban.nl/boek/wat-zegt-de-kleine-krokodil-op-de-creche-eva-montanari
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DECEMBER 

2022 

IK MAG IK ZIJN 

DAPHNE SO4 
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DECEMBER 

2022 

MICHAL SO4 
IK MAG IK ZIJN 
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