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Agenda 

Maandag 19 - vrijdag 23 

november  

Dinsdag 20 november 

Dinsdag 20 november 

Woensdag 21 november 

Donderdag 22 november 

Woensdag 28 november 

Donderdag 29 november  

Woensdag 5 decmeber 

Donderdag 6 december 

Vrijdag 7 december 

 

Week van de mediawijsheid 

 

Vergadering MR 

Symposium mediawijsheid Varendonck 

Cultuur Dans  groep 5-6 

Cultuur Muziek groep 7-8 

Open Podium 12:00 – 12: 30 uur 

Eegelshoeve Zingen Sinterklaasliedjes groep 1-2 

Bezoek van Sinderklaas en zijn Pieten 

Studiedag team ALLE leerlingen zijn vrij 

Vergadering OV 

 

Inhoud 
In deze nieuwsbrief 

Inhoud 

Vanuit de Directie 

Hulpouders werkgroep verkeer 

Schoolfruit 

Oudervereniging 

Jaarverskag OV 

Techniekdag 

Diamantjes van de Diamant 

Van externen 

 

 
 
 
 

U kunt hierboven klikken (linkermuisknop) op het onderwerp om snel daar naar toe te gaan. 

Dit werkt helaas niet op telefoon of tablet. 

 

Vanuit de Directie 
In deze tijden waarop het steeds eerder donker wordt waren er mooie lichtpuntjes! 

Afgelopen vrijdag tijdens de Sint Maarten lampionnenoptocht hebben we het licht naar 

Eegelshoeve gebracht. Deze activiteit die helemaal door de oudervereniging georganiseerd 

was is heel mooi verlopen. Wat boffen we als school toch met zo’n fijne club ouders die 

activiteiten organiseert. 

 

Passend in het thema was de techniekdag van afgelopen woensdag, helemaal in het teken van 

licht. De kinderen hebben ontdekt, gespeeld, geknutseld en geleerd over licht! 
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Juffrouw Yvonne stond zondag in de 

spotlights samen met haar vriend 

Robin vormt ze het prinsenpaar van de 

Neerkant.  

Maandag hebben we daarom met alle 

kinderen een polonaise gelopen met 

Prinses Yvonne voorop. 

 

 

 

Allemaal mooie zaken die geweest zijn. We hebben ook al leuke dingen in het vooruitzicht 

zoals de bijzondere Sinterklaastijd. Morgen komt Sinterklaas in Nederland. We volgen met 

school de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal, we zijn dus al druk met de pietenplaatjes. 

Op 5 december ontvangen wij Sinterklaas op school. 

 

Groep 7 en 8 hebben een hele gave activiteit in het vooruitzicht. Ze gaan donderdag 22 

november naar een hele speciale voorstelling in het muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. 

De vrienden van Cuvoso maken het busvervoer mogelijk. Meer informatie staat op het einde 

van deze nieuwsbrief. 

 

Graag wil ik u ook nog wijzen op het symposium over mediawijsheid op het Varendonck. Zeer 

de moeite waard om naar toe te gaan. Meer informatie staat helemaal op het einde van deze 

nieuwsbrief. 

 

Hulpouders werkgroep verkeer 
De werkgroep verkeer is op zoek naar nieuwe hulpouders. Momenteel zitten er 2 ouders en 1 

leerkracht in de werkgroep. Helaas stopt 1 ouder met de werkgroep. Vandaar deze oproep 

voor nieuwe hulp. De werkgroep organiseert de leuke verkeersactiviteiten op school. De 

werkgroep komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. Wil je aanschuiven bij deze leuke 

werkgroep, neem dan contact op met juf Colinda (colinda.oosterveen@prodas.nl).    

 

 

Schoolfruit 
Deze week was de eerste week van het schoolfruit project. Op woensdag, donderdag en 

vrijdag krijgen de kinderen op school fruit. Er wordt veel gevarieerd zodat kinderen kennis 

maken met verschillende soorten fruit. Dit wordt uit een Europese subsidie betaalt en gaat 

door tot aan de meivakantie. 
 

mailto:colinda.oosterveen@prodas.nl
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Oudervereniging (OV) 
Kleding inzameling: 

We hebben deze keer 920 kg opgehaald. Goed voor een bedrag van € 257,60. De kleding 

inzameling zal voortaan elke vrijdag na de meivakantie en na de herfstvakantie plaats vinden. 

Vanuit de oudervereniging is er weer volop geflyerd hiervoor.  

We hebben opnieuw contact gehad met een bedrijf omtrent het schoolplein. Mogelijk dat de 

Ona mogelijk financieel kan helpen. Er moet dat wel een duidelijk plan zijn. We gaat nu samen 

met dat bedrijf een plan maken. We hebben besloten dat we een bedrag van 3500.00 euro 

hiervoor gaan besteden. 

Schoolfotograaf 

Zak dit jaar plaatvinden op 15 mei. 

We hebben Maandag 12 november weer een jaar vergadering gehad. Helaas was de opkomst 

niet zo groot. Hieronder is het jaarverslag te lezen zodat iedereen weet wat we het 

afgelopen jaar allemaal gedaan hebben. Tevens is er op de vergadering inzicht in de financiële 

verslag geweest. Mochten hier vragen over zijn kunt u iemand van de oudervereniging 

hierover aanspreken.  

 

Jaarverslag OV 
Jaarverslag schooljaar 2017-2018 

St-Maarten 

Met St-Maarten hebben we als oudervereniging weer een lampionnen optocht georganiseerd. 

In prachtig geknutselde creaties ging de toch naar Eegelshoeve waarna we op school konden 

genieten van warme chocomelk en marshmallows 

Carnaval 

Met Prinses Fenna heeft er weer een gezellige carnavals dag plaats gevonden. Met haar 

voltallige raad van elf werd er werd volop gehost, geschminkt en feest gevierd. Dit jaar 

hebben we bezoek gekregen van carnavalsvereniging de Pompers. 

Suikerfeest 

Ouders van kinderen die het Suikerfeest vieren hebben “koekjes” meegebracht. De kinderen 

hebben iets verteld over het Suikerfeest en een filmpje gekeken hierover op het 

jeugdjournaal. 

Kerst 

Ook dit jaar hebben we de kerst weer gezellig gevierd. Kinderen kwamen mooi gekleed naar 

het kerstdiner. Allerlei heerlijke hapje uit allerlei windstreken stonden op tafel.  Gezellig 

samen gegeten en daarna genieten van de vakantie. 

Sinterklaas 

Sinterklaas kwam al weer vlug in het land. De werkgroep heeft hiervan voor de kinderen weer 

een leuk feest gemaakt.  De oudervereniging heeft samen met een leerkracht via het 

sinterklaasjournaalpakket de verhaallijn gevormd. Er zijn pepernoten en mandarijntjes in de 

klassen gelegd, de sinterklaas en pieten worden geregeld. 

Diamantdag 
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Afgelopen jaar hebben we Diamantdag op school gehouden.  

Voor de kinderen waren er allerlei spellen op het schoolplein klaargezet. En in groepjes zijn 

ze de wijk in geweest voor een foto speurtocht.  We hebben pannenkoeken gebakken waar de 

kinderen volop van genoten hebben. 

Kledinginzameling 

We hebben ook dit jaar weer 2 keer een kleding inzameling gehouden. Voor het eerst hebben 

we veel geflyerd in de buurt om zoveel mogelijk op te kunnen halen. Het resultaat was er dan 

ook naar. Op facebook hebben we een wedstrijdje gehouden wie de aantal opgehaalde kilo`s 

zou raden.  

Speelplaats 

We hebben al van alles geprobeerd om iets te realiseren met de speelplaats. We liepen 

constant tegen het gebrek aan geld aan. De Ona heeft aangegeven dat ze ons mogelijk kunnen 

helpen hiermee maar dan moeten we wel een goed plan indienen.  Inmiddels hebben we een 

bedrijf  benaderd voor een plan. Zijn gaan dit samen met ons uitwerken. Met dit plan gaan we 

dan naar de Ona. 

Schoolfoto`s 

We hebben als oudervereniging ook de taak voor het regelen van een schoolfotograaf. Dit 

jaar was er weer gekozen om het door een schoolfotograaf te laten doen. Dit gezien de tijd 

en moeite die het kost als we het in eigen beheer doen. Het resultaten waren erg mooi.  

Shirts 

We gaan als oudervereniging ook paarse shirts regelen voor de kinderen. Deze kunnen dan 

gebruikt worden tijdens bv schoolreis. Dit zodat alle kinderen goed herkenbaar zijn.  

 

Techniekdag  
Woensdag 14 november hebben we de eerste techniek van dit jaar gehad. Er waren veel 

verschillende workshops. Het Thema van LICHT. Wat is licht, hoe gebruiken we licht, hoe 

ontstaat licht, allemaal vragen die we tijdens deze dag tegenkwamen en waar we probeerde 

een antwoord op te vinden. Op het einde van de dag hebben de kinderen aan elkaar laten zien 

wat ze ontdekt en/of gemaakt hebben. Het was een fijne dag waar we veel SAMEN gewerkt 

hebben en waar we door het licht kinderen hebben zien SCHITTEREN. 

 

Diamantjes van de Diamant   
 Alle kinderen die tijdens het buitenspelen onze nieuwe leerlingen zo 

fantastisch opvangen en mee laten spelen. 

 Alle kinderen en ouders die vrijdag mee liepen met de 

lampionnenoptocht. 

 Alle ouders die aanwezig waren tijdens de jaarvergadering van de 

OV  

 Alle juffen en een meester die voor zo’n leuke en leerzame workshop gezorgd hebben 

tijdens de techniekdag 
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Van externen 
 Persbericht van Stichting “Vrienden van CuVoSo” 

 Leef Someren: Pietenpret 

 Uitnodiging symposium mediawijsheid 
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