nieuwsbrief 17 - week 17

17 mei aanstaande zijn er verkiezingen voor de GMR
Van de huidige leden van de GMR zijn Freek van Reen(voorzitter) en Ellen Briër (lid) aftredend.
Beiden stellen ze zich herkiesbaar.
Wellicht heb je al een tijd de ambitie om ook toe te treden tot de GMR. Dat kan.
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te
betrekken bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen inspraak op het
beleid van Veldvest.
Primair is Stichting Veldvest gericht op het mogelijk maken van kwalitatief goed
(basis)onderwijs. Het onderwijs is enorm aan verandering onderhevig. De GMR is daarom op
zoek naar leerkrachten die middels ‘kritisch meedenken’ en ‘inspraak’ mede vorm willen geven
aan de randvoorwaarden van de organisatie en specifiek aan de spelende ontwikkelingen.
Kernwoorden zijn ’communicatie’, ‘samenwerking’ en ‘respect’.
Wil je er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen en haar
medewerkers biedt, gewaarborgd blijft? Heb je de ambitie om daar mee sturing aan te geven?
Meld je dan aan voor de GMR!
Dit kun je doen door vóór 26 april een mail met je naam, adres en telefoonnummer te sturen
naar gmr@veldvest.nl. Mocht je vooraf inlichtingen willen, neem per mail contact met mij op,
dan zal ik je de benodigde informatie verstrekken.
Met vriendelijke groet,
Monique Hovens
Secretaris GMR.

Verkeersexamen groep 7: hulp gezocht
De kinderen van groep 7 hebben allemaal hun theoretisch verkeersdiploma behaald; super fijn!
Op woensdag 16 mei zal het praktisch verkeersexamen plaatsvinden. Voor deze ochtend zijn
we nog op zoek naar twee ouders of grootouders om de hele ochtend een controlepost
te ‘bemannen’. Het zou fijn zijn als dit zo spoedig mogelijk geregeld is.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Irene (i.wenting@veldvest.nl).

1

Entreetoets groep 7
In de weken na de meivakantie vindt de Entreetoets van groep 7 plaats.
Deze Cito toets meet de basisvaardigheden van de kinderen op de onderdelen Taal en
Rekenen-Wiskunde. We zijn op dit moment bezig met het kennismakingsboekje van de
entreetoets, zodat de kinderen goed voorbereid zijn op de entreetoets.

Puberbrein
Op donderdag 17 mei organiseert het tiener- en jongerenwerk van Cordaad Welzijn een thema
avond over het ‘Puberbrein’ speciaal voor ouders uit Veldhoven met opgroeiende kinderen.
Aletta Smits van trainingscentrum De Loef uit Amsterdam geeft op humoristische wijze een
kijkje in het puberbrein. Vragen als ‘Waarom komen ze hun bed niet uit?’ of ‘Waarom moet ik
alles 10 keer herhalen?’ worden deze avond beantwoord.
Het programma start om 20:00u en duurt tot ongeveer 22:00u.
De thema avond vindt plaats in Odeon, Burgemeester van Hoofflaan 151 in Veldhoven.
In de bijlage vindt u het persbericht met meer informatie.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Op woensdagmiddag 23 mei zal er een kijkmiddag plaatsvinden op school. Op deze middag
zijn alle kinderen en hun ouders, die een kijkje willen komen nemen op de dagopvang,
peuterwerk en BSO van NummerEen en St. Jan Baptist, van harte welkom.
Tijdens deze middag kunt u uw kind ook inschrijven. Door in een zo vroeg mogelijk stadium
zicht te krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze Brede School kunnen wij hierop
anticiperen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar.

Agenda:
- 27 april
- 27 april
- Vanaf 14 mei
- 16 mei
- 17 mei
- 21 mei
- 23 mei
- 24 en 25 mei
- 28 mei
- 29 mei

Koningsdag alle leerlingen vrij
Meivakantie (t/m 11 mei)
Entreetoets groep 7
Praktisch verkeersexamen groep 7
GMR ouderverkiezingen
Pinksteren
Peuterkijkmiddag
Peanutbaltoernooi
Open middag
Open ochtend

Volgende sr vergadering: 20 juni 20:00 uur
Bijlage:
- Uitnodiging dodenherdenking + gedichten?
- Persbericht Puberbrein
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