
 
 

 

Infobulletin 
Najaar 2021 



 
 

 

 
Eindhoven, november 2021 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u het bulletin van najaar 2021. In dit bulletin krijgt u nieuws over o.a. de schoolontwikkeling, 
de MR/AC en leerlingenraad.  
 
Team Fellenoord 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AGENDA 

 

Maandag 29 november t/m 

donderdag 2 december 

Voortgangsgesprekken groep 1-8. Aanmelden via de schoolapp, 

uitnodiging volgt. 

Dinsdag 30 november Thema ochtend, 8.45-9.30, onderwerp zindelijkheid en bedplassen, 

uitnodiging volgt. 

Vrijdag 3 december Sintviering, school is om 12.15 uur uit. 

Donderdag 16 december MR-vergadering 

Donderdag 23 december Kerstviering 

Vrijdag 24 december Geen school, Kerstvakantie van vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 

januari 2021 

 

 

COVID-19 

Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest.  
Per zaterdag 6 november worden de coronamaatregelen aangescherpt. De precieze uitwerking binnen het 
onderwijs is op dit moment nog niet bekend. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM: 

• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden, zowel buiten op het 
schoolplein als binnen in de school.  Daar waar geen afstand gehouden kan worden, verzoeken we 
vriendelijk om een mondkapje te dragen binnen de school.  

• Tussen kinderen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.   

• We schudden geen handen. 

• Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden.  

• We hoesten en niezen in onze elleboog. 

• Blijf bij klachten thuis en laat je eventueel testen. Wanneer de uitslag positief is, geef dit dan door aan 
de leerkracht. De school monitort besmettingen en is in contact met de GGD. 

• De verschillende ruimtes zullen gedurende de schooldag regelmatig geventileerd worden. Meerdere 
keren per dag worden de deuren en ramen 5-10 minuten per keer tegenover elkaar open gezet, bij 
voorkeur als de kinderen buiten zijn.  
 



 
 

 

SCHOOLONTWIKKELING  

Naast het reken- en taalonderwijs zijn de kinderen bezig geweest met de brede 
ontwikkeling. U kunt hierbij denken aan Engelse les, project vanuit Wetenschap & 
Technologie en het werken met hout. Daarnaast hebben we in de klassen ook veel 
aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.  
 
Vrijdag 22 oktober hadden we een tentoonstelling. Super om te zien hoeveel ouders de tentoonstelling 
bezocht hebben. In de hele school lagen verschillende werkstukken van de kinderen. Ook vertelden kinderen 
wat ze hadden geleerd van de projecten ‘Yes, I Can’ en ‘Sociaal-emotionele dag groep 8’. Ouders konden ook 
genieten van een muziek- en theateroptreden bij de kleuters. Kortom een mooie afsluiting van de eerste 
schoolweken.  
 

 
 
 
BIBLIOTHEEK 
Onlangs hebben we de collectie van de schoolbibliotheek uitgebreid met prentenboeken, eerste leesboeken 
en leesboeken voor de oudere kinderen. In de komende weken ontvangen we nog diverse boeken rondom 

onder andere cultuur, mediawijsheid, televisie en computers en milieu. De thema’s sluiten aan bij 
onze methode Wereldoriëntatie. We zijn supertrots op deze mooie uitbreiding.  
 
 
NIEUWS VAN AC (Activiteitencommissie)  
De naam Ouderraad is omgezet naar Activiteitencommissie (AC). In de AC zitten nu 4 ouders, die samen met 
het team diverse activiteiten gedurende het schooljaar organiseren. 



 
 

 

 
 AC-leden:  

• Madiha Hamdi;  

• Patricia Coensen;  

• Dannii Vinken en  

• Sultan Güner. 
 
De OR vergadert dit schooljaar op woensdag 10 november, 9 februari, 30 maart, 1 
juni en 6 juli van 8.30-9.15 uur. We zitten in de teamkamer. Mocht je een keer de AC 

willen bijwonen, je bent van harte welkom. Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar 
c.vankrevel@skpo.nl. 
 
 
NIEUWS VAN MR 
De vacature einde schooljaar 2020-2021 voor de Medezeggenschapsraad (MR) is ingevuld.  
We heten Vibhuti Srivastava van harte welkom in de MR.  
 

MR-leden Fellenoord: 
Ouder/voorzitter: Mohamed El Aater 
Ouder:   Madiha Hamdi  
Ouder:   Vibhuti Srivastava   
Secretaris/personeel: Renée van Dam 
Personeel/GMR lid:    Liza Jegerings 
Personeel:  Anita Ter Burg  
Adviserend lid:  Diana Bouwmans (locatiemanager Korein) 
Adviserend lid:  Carmen van Krevel (directeur) 
 

 

LEERLINGENRAAD 

 
De leerlingenraad voor schooljaar 2021-2022 bestaat uit 8 kinderen 

• Arya en Beti uit groep 5;  
• Semmi en Aya uit groep 6; 

• Mohamed en Julia uit groep 7 en 

• Hawra en Dina uit groep 8. 

 
 
Samen komen we iedere 6 weken bij elkaar en bespreken we allerlei schoolse zaken die de leerlingen graag 
met de rest van de school willen uitwerken. Zo zijn we afgelopen week samen gaan brainstormen of we vanuit 
school iets kunnen doen rondom het klimaat, duurzaamheid en wereldburgerschap.  
 
 


