
  

 
 
Beste ouders, 
 
De Sint is weer in het land en gelukkig heeft hij de leerlingen van onze 
school laten weten (en zien!) dat hij ook in Zeilberg is gearriveerd.  
Op 4 december komt hij ook, coronaproof, op school. Alle kinderen ko-
men die ochtend gewoon naar binnen en in de loop van de ochtend 
brengt Sint met zijn Piet(en) een bezoekje aan de school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze school heeft rijkssubsidie toege-
kend gekregen voor een inhaal- en onder-
steuningsprogramma. Dit vindt plaats 
naast het reguliere lesprogramma, in de 
periode februari tot de zomervakantie. 
Momenteel zijn we intern aan het kijken 
hoe en wanneer het gaat plaatsvinden en 
welke leerlingen we willen laten deelne-
men. Wordt vervolgd! 
 
Tenslotte wil ik namens alle overstekende 
leerlingen een oproep doen voor nieuwe  
brigadiers. Het zou erg 
jammer zijn als onze 
leerlingen niet meer op 
alle momenten veilig 
kunnen oversteken!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Yvonne Neervens 
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DE OUDERVERENIGING IS OP ZOEK NAAR JOU!!!!! 
 
WAT DOET DE OV (OUDERVERENIGING) OA: 
  
Als oudervereniging zetten wij ons voor van alles-en-nog-wat in voor onze kinderen op school. 
Denk hierbij aan de brigadiers maar ook aan activiteiten, zoals: kerstmarkt, avondvierdaagse, carnaval 
en meester,- en juffendag. 
Vaak doen we dit samen met andere ouders en maken we samen het schooljaar een stukje gezelliger. 
Nu we al wat langer met de corona-maatregelen worden geconfronteerd, vraagt dit wat creativiteit en om-
denken. Want ook dit schooljaar willen we de vaste momenten samen vieren en iets speciaals doen! 
 
Dus lijkt het jou iets, om betrokken te zijn bij de school en de kinderen, 
Kom dan bij de OV en stuur een mail naar: Imeulendijks@gmail.com 
Voel je je hiertoe niet geroepen maar heb je wel een leuk idee:    
Dan willen we iedereen vragen om ideeën met ons te delen.  
Dat kan ook via ons mailadres: Imeulendijks@gmail.com 
 
Tevens zijn wij ook op zoek naar 
Een coördinator brigadier: 
En wat houdt dit dan precies in:  
 
De voornaamste bezigheden van de coördinator bestaan uit: 
 
- Werven van nieuwe (jeugd)brigadiers. 
- Het maken van de jaarplanning.  
- Contact met politie voor inplannen van de instructie voor nieuwe  (jeugd)brigadiers                                                    
- Contact met VVN. 
- Het regelen van de presentjes voor o.a. kerst en bedankdag. 
 
Blijf gezond, samen maken we er weer een mooi schooljaar van! 
 
Namens de Oudervereniging:  
 
Miriam Timmers 
Sabrina Genevasen 
Linda Bouwmans 
Inge Elbers 
Kim Koppens 
Marielle Smits 
Esther vd Vranden 
 

 

 
OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 8 
 
Komende week staan er weer oudergesprekken gepland. Het gaat om 
facultatieve oudergesprekken, dus er komt  geen standaard uitnodiging 
voor iedere ouder. De keuze om een gesprek te plannen is een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van leerkracht en ouder(s).  Dat betekent 
dat in eerste instantie de leerkracht aangeeft voor welke leerlingen er 
vanuit hem/haar behoefte is voor een gesprek. De leerkracht neemt 
dan contact met ouder(s) op om een gespreksdatum te plannen.  
 
Ook u als ouder kunt aangeven dat er behoefte is aan een gesprek.  
U neemt dan contact (telefonisch, via de mail of via ouderportaal) op met de desbetreffende leerkracht en 
in onderling overleg bepaalt u een gesprekstijd en datum.  
 
De ouders van groep 3 worden wel allemaal uitgenodigd voor een gesprek. Zij hebben daarvoor vorige 
week al een uitnodiging ontvangen via het ouderportaal. 
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FIETSKEURING 

27 oktober jl. zijn alle fietsen weer gekeurd. 

Fijn dat de firma 'Manders fietsen Deurne' weer bereid was de fiets-
controle uit te voeren .... uiteraard geheel coronaproof dit jaar.  

Heel veel dank hiervoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de controle bleek 
dat er toch nog verschil-
lende fietsen zonder licht 
waren. Zorgt u ervoor dat uw kind goed te zien is nu 
het ‘s middags steeds eerder donker wordt? 

Alvast bedankt!! 

 

 
EVEN VOORSTELLEN 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam in Yassmina Eddahmani, ik ben 14 jaar oud en kom uit Deurne. 
Momenteel zit ik op het Hub van Doorne College, leerjaar 3  
bij de sector Zorg en Welzijn.  
 
Daar hoort een stageperiode bij en zo ben ik terecht gekomen bij Basis-
school Zeilberg. Ik ben elke vrijdag van 30-10-2020 tot 11-06-2021 in de 
groep van juf Ye-Lin te vinden. 
 
Ik ben heel enthousiast en samen zullen wij er iets moois van maken.  
Verder zijn mijn hobby’s turnen, hardlopen en ik hou van bakken. 
 
Groetjes, 
Yassmina  


