
 
 
 

                        
 
 

Nieuwsbrief                                                               Januari 2019 

Beste wensen 
Misschien wat laat, want het jaar 2019 is al drie weken jong, maar voor u allen alsnog een goed en gezond 2019 
gewenst! 

 
Kijkmiddag op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang 
Op woensdag 23 januari a.s. zet Basisschool EigenWijs van 13.30 uur tot 14.30 uur haar deur open voor ouders die 
zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom. En in het 
bijzonder ouders met peuters die binnenkort naar de basisschool gaan. 
 
Basisschool EigenWijs organiseert de kijkmiddag samen met Nummereen Kinderopvang. Ouders die zich willen 
oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en naschools) zijn op 
deze middag ook van harte welkom. Tijdens de kijkmiddag kan er uitgebreid kennisgemaakt worden met Basisschool 
EigenWijs en Nummereen.  
 
De kinderen kunnen tijdens de kijkmiddag, onder leiding van een leerkracht, in een (kleuter)groep kennismaken met 
de manier van werken. De ouders krijgen dan uitleg over de uitgangspunten van beleid, waar de school voor staat en 
wat zij wil bereiken met de kinderen. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.  
Tijdens deze middag kunt u voor uw  kind ook een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden het fijn 
als we al in een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor kunnen wij 
anticiperen op de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar.  
 
Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) aan. 
De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De kinderen van de 
kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen. Op het moment dat een kind 
vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, is de werkwijze al bekend. De 
kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. Op deze manier zorgen Basisschool 
EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor het kind. 
 
Ook de kinderen van Basisschool EigenWijs doen hun best om de kijkmiddag onder de aandacht te brengen. De 
kinderen zullen (waar mogelijk) in de komende dagen in de groep een poster kleuren, waarop de kijkmiddag wordt 
aangekondigd. Deze brengen ze binnenkort mee naar huis. Wij verzoeken u om deze poster op het raam te hangen 
of te geven aan jonge kinderen, die bij u in de straat wonen, om hen zodoende attent te maken op de kijkmiddag.  
Later in het schooljaar, op 20 maart 2019, houden wij nog een kijkmiddag. 
Wij rekenen op een grote opkomst! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nationale Voorleesdagen 
Op woensdag 23 januari a.s. start de week van de Nationale Voorleesdagen. Ook op 
onze scholen besteden we hier aandacht aan. Kinderen van groep 6-7-8 van 
Basisschool EigenWijs of bovenbouw groepen van SBO De Verrekijker mochten zich 
opgeven om voor te gaan lezen in de onder- en middenbouw groepen. We hebben 
veel vrijwilligers gevonden die dit leuk vinden. Deze kinderen oefenen een verhaal of 
een stuk uit een boek en zullen dit op 23 januari aan een groepje kinderen voorlezen. 
Het verhaal is gekozen door leerkrachten van de groepen waar voorgelezen wordt. 
Het doel van deze activiteit is het vergroten van het leesplezier bij kinderen. Het 
leesplezier is ontzettend belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen. Misschien 
kunt u als ouder deze dagen ook een extra verhaaltje voorlezen aan uw kind of uw 
kind u eens voor laten lezen. Veel leesplezier!  

 
 

Reflectionday 
Het project ‘’Reflectionday’’, waarbij zichtbaarheid en reflectie 
centraal staan en zorgen voor een betere verkeersveiligheid, is 
nog in volle gang! Het project loopt tot en met 21 januari 2019, 
maar ook zeker na deze periode is het van belang dat de 
kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer. De reflecterende 
hesjes welke aan iedere leerling zijn uitgedeeld aan het begin 
van deze periode mogen dan ook zeker nog gedragen worden 
na dit project. Ook zijn ouders actief aan de slag gegaan met het 
maken en insturen van foto’s. Ga zo door! Foto’s kunnen 
worden ingestuurd naar info@reflectionday.nl met vermelding van naam kind/school en woonplaats. Uit alle 
ingestuurde foto’s worden na afloop van de projectperiode winnaars geselecteerd die een leuke prijs ontvangen. De 
prijswinnaars worden begin februari 2019 bekend gemaakt. 
 

Cito-toetsen 
Deze week zijn de Cito M-toetsen (niet methodegebonden toetsen) gestart op Basisschool EigenWijs en SBO De 
Verrekijker. Deze toetsen worden verspreid over 3 weken en vinden in de ochtend plaats. Wij vragen u om hier bij 
het plannen van afspraken, met bijvoorbeeld de tandarts, rekening mee te houden. Wij wensen alle kinderen veel 
succes. 
 

Website 
De website van Veldhoven Midden zal na 23 januari a.s. uit de lucht gaan, in afwachting van een nieuwe website. 
Excuses voor het ongemak. 
 

Parkeren rondom MFA Midden  
De Gemeente Veldhoven heeft de MFA Midden benaderd met betrekking tot het parkeergedrag op de 
parkeerplaats. Bij het ophalen/wegbrengen van uw kind worden er auto’s geparkeerd buiten de vakken en in het 
groen. Wij verzoeken u hier op te letten. De gemeente Veldhoven is hier strenger op aan het controleren. Deze 
week zullen zij nog controleren, maar vanaf week 4 zullen zij bekeuringen uit gaan schrijven. 
Wij willen u daarnaast vriendelijk, doch dringend verzoeken niet te parkeren op de parkeerplek aan de Van 
Aelstlaan. Deze is uitsluitend bedoeld voor taxi’s en ouders met een invalidenparkeerkaart. 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Muziekfestival 1 

- Muziekfestival 2 
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Muziekfestival
  

Datum   Tijd  Locatie  Groep 

Toetsenbende  
Ma 21/01 - 18/02 16:00 - 17:00 Art4U 6-7

Zangbende 
Di 22/01 - 19/02 16:00 - 17:00 BS De Berckacker 6-8

Percussiebende  
Di 22/01 - 19/02 16:00 - 17:00  Art4U 5-7

Accordeonbende 
Do 24/01 - 21/02 16:00 - 16:45 BS St Jan Baptist  5-6

Ukelelebende  
Do 22/01 - 19/02 16:00 - 17:00 BS Op Dreef 5-6

Blaasbende 
Di 22/01 - 19/02 18:45 - 19:45  d’Ouw School 5-6

Wil je meedoen aan een workshop? Ga dan naar:
www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen en schrijf je nu in!

Volg ons op:



www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingenKijk voor het volledige activiteitenaanbod op:
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Ik maak een prentenboek!
Veldhoven Tennist!

Wil je meedoen aan een workshop? Ga dan naar:
www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen en schrijf je nu in!

Volg ons op:

Zelfverdediging

Star Class
Boksen

Volleybal

Boek-0-matic


