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Koningsspelen
Vrijdag 12 april vieren we weer met de hele school de
Koningsspelen.
We starten die dag met het Koningsontbijt.
Wilt u uw kind een bordje, bestek en beker meegeven? Graag voorzien van naam en in een
plastic tasje.
Dit hoeft u pas 11 of 12 april mee te geven en uw kind neemt het 12 april weer mee naar huis.
Het is natuurlijk het feest om de verjaardag van de Koning te vieren. Daarom zou het leuk zijn,
wanneer zo veel mogelijk kinderen iets in het oranje dragen.
In verband met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verzoeken
wij u om géén foto’s te plaatsen op sociale media. De leerkrachten maken zelf foto’s
en zijn op de hoogte wie niet op de foto mag.
Project Identiteit
In de periode van mei en juni gaan we schoolbreed starten met het project ''identiteit''. Dit
project wordt op een creatieve manier vormgegeven.
Voor de groepen 1-2-3-4 zijn er beeldende lessen en maken we per groep één gezamenlijk
kunstwerk dat de kinderen zelf mogen ontwerpen. Dit heeft te maken met hoe we willen zijn
als groep en wat we hierin belangrijk vinden.
De groepen 5-6-7-8 gaan een mozaïekproject volgen. Ieder kind maakt een stoeptegel van
mozaïek dat ook te maken heeft met ''hoe willen we zijn op school en wat vinden we hierin
belangrijk?''.
Ondertussen zijn we volop bezig met de voorbereidingen, samen met de Brede School
Veldhoven. We hebben er zin in!
Als afsluiting van het project willen we deze stoeptegel met logo van mozaïek in de straat
(op de stoep) van het eigen kind leggen door de gemeente. Mochten ouders van groep 5-6-78 hier bezwaar tegen hebben kunt u dit aangeven bij de desbetreffende leerkracht, via de mail
of via Parro.

KiKa kinderkamp Veldhoven
Voor alle basisschool kinderen, groep 3 t/m 8 in Veldhoven en omgeving worden er ook in
2019 zomerkampen georganiseerd. KiKa Veldhoven gaat op kamp van zondag 14 juli t/m
vrijdag 19 juli 2019.
Een kamp bij KiKa Veldhoven betekent gegarandeerd een super leuke week samen met +/100 kinderen en enthousiaste leiding! Tijdens het kamp slapen we in tenten, doen we veel
spellen en speurtochten in het bos en is er voldoende tijd om samen met nieuwe
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vrienden/vriendinnen te spelen!

-

Lijkt het je leuk om in de zomervakantie mee op kamp te gaan? Inschrijven voor kamp
Veldhoven kan op www.stichtingkika.nl. Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar
info@kikaveldhoven.nl of loop langs onze kraam op de Oranje markt in Veldhoven 27 april!
Reminder: Oproep ouderkandidaten GMR Veldvest
Enige tijd geleden is er in de Nieuwsbrief een oproep geplaatst voor ouderkandidaten GMR.
Op 16 mei 2019 zijn er verkiezingen en u kunt zich nog steeds kandidaat stellen voor het
lidmaatschap van de GMR Veldvest.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage.

Art4U - Kempentour
Op zaterdag 25 mei gaat de Art4U Kempentour weer rijden en gaan we muziek maken op
verschillende locaties.
De leerlingen van groep 3, 4, 5 en 6 hebben dit jaar muziekles in de klas gehad of krijgen nog
muziekles en we willen ze graag uitnodigen om bij de Kempentour instrumenten-bus
instrumenten uit te komen proberen. In de bijlagen vindt u meer informatie hierover.

Agenda:

-

2 april
Koningsspelen
16-17-18 april Cito Eind-toets groep 8
17 april
Vertelling door Verve (Engelstalig)
18 april
Studiemiddag
Meivakantie: 20 april tot en met 5 mei 2019

Bijlagen:
- Oranjemarkt City centrum Veldhoven 27 april 2019
- Art4U Kempentour 25 mei 2019 (2x)
- Kika kinderkamp 2019
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