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REMINDER: Typecursus de Typetuin gaat van start!
https://successsociety.egnyte.com/dl/3hjC0TqqBF
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen
6 t/m 8.
De Typetuin start met een naschoolse cursus op dinsdag 12
maart!
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op
jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een
goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een
professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op
zijn/haar eigen niveau.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de bijlage.
Let op! Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus vol=vol.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

Buiten leren lezen en rekenen blijft leuk!
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Vakantierooster schooljaar 2019 - 2020 Veldvest
stichting voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2de paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

14-10-19
23-12-19
24-02-20
13-04-20
27-04-20
20-04-20
05-05-20
21-05-20
01-06-20
13-07-20

t/m 18-10-19
t/m 03-01-20
t/m 28-02-20
t/m 01-05-20
t/m 22-05-20
t/m 21-08-20

Pleeggezinnen gezocht in de omgeving van Veldhoven Op dinsdag 19 februari 2019
organiseert Triangel een pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in
Veldhoven. In de bijlage vindt u meer informatie hierover.

Schoolkorfbaltoernooi 2019
Ook dit jaar is er weer het INTERSPORT schoolkorfbaltoernooi 2019 dat plaats zal vinden
op zaterdag 13 april.
Het toernooi zal plaatsvinden op het SDO-veld aan de Rapportstraat in Veldhoven. Het
toernooi begint rond 12:00 uur en rond 17:00 uur zal
het afgelopen zijn. Om 18:30 uur is er een spetterende afsluitende disco voor alle kinderen die
mee hebben gedaan met het schoolkorfbaltoernooi.
Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8. U heeft een
inschrijfformulier via de mail ontvangen. Het inschrijfformulier moet worden ingeleverd bij de
eigen leerkracht uiterlijk 15 februari.
De school deelt vervolgens de teams voor het schoolkorfbaltoernooi in. Een team van
groep 3,4 en 5 bestaat uit minimaal 4 kinderen en een team van groep 6,7 en 8 uit minimaal 8
kinderen. Per team is er ook minimaal één begeleider nodig. Dus vindt u het leuk om een team
te coachen, geef u dan ook op bij de leerkracht van uw kind (via het inschrijfformulier of een
mail naar e.sleddens@veldvest.nl).
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 die meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi mogen vooraf aan
het toernooi 2 x komen trainen. De trainingen zijn op zaterdag 6 april van 10:30 uur tot 12:00
uur, en op woensdag 10 april van 18:00 uur tot 19:15 uur
Dit jaar zal er tijdens het schoolkorfbaltoernooi van SDO ook gelegenheid zijn voor de kinderen
uit groep 1 en 2 om mee te doen met deze dag. De kinderen kunnen allerlei spellen doen die
ook bij SDO worden uitgevoerd tijdens het Sport en Spel. Bij Sport en Spel kunnen de
kinderen spelen en bewegen. Het gaat hier om tikspelletjes, estafettes, balvaardigheid, mikken
op korven en dergelijke.
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U kunt uw kind hiervoor opgeven via het inschrijfformulier wat u heeft ontvangen via de mail.
Het inschrijfformulier moet worden ingeleverd bij de eigen leerkracht uiterlijk 15 februari.
Ook bij de kinderen uit groep 1 en 2 zijn begeleiders nodig. Dus vindt u het leuk om deze
kinderen te begeleiden, geef u dan ook op bij de leerkracht van uw kind (via het
inschrijfformulier of een mail naar e.sleddens@veldvest.nl).

Agenda:
- 15 februari

Juffenavond 17.30 – 19.00 uur

Bijlage:
- Pleeggezinnen gezocht
- Muziekfestival Bredeschool Veldhoven
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