
 

Nieuwsbrief 10        BB1 en BB2                                        vrijdag 25 januari 2019 

 
 
Citotoetsen en oudergesprekken 
Volgende week staat alleen de spellingtoets voor alle niet-schoolverlaters nog op het programma. 
Op dinsdag 26 en donderdag 28 februari staan de OPP gesprekken voor de ouders van de groep 6 en 
groep 7 leerlingen gepland. U krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging. 
 
Voortgezet onderwijs/Open Dagen 
De komende periode openen de voortgezet onderwijsscholen tijdens de Open Dagen hun deuren. 
Geïnteresseerde ouders/leerlingen kunnen dan kennismaken met het VO.  
Het is raadzaam om voorafgaand aan een bezoek contact op te nemen met school om af te stemmen 
of de betreffende VO-school ook daadwerkelijk bij het profiel van uw kind past.  
De data van de Open Dagen vindt u op de websites van de betreffende scholen. 
 
Studiedag 
Woensdag 30 januari zijn alle leerlingen i.v.m. een studiedag vrij. 
 
Popsong 
Gisteren hebben beide groepen hun Popsong opgenomen in de studio van de muziekschool. Een hele 
leuke ervaring.  Hierop volgend krijgen de kinderen presentatielessen, zodat ze over enkele weken 
zelfverzekerd op het podium in de Schalm zullen staan. Deze voorstelling is voor en door leerlingen 
met meerdere bovenbouwgroepen  van Veldvest-Scholen. 
 
Kinderuniversiteit 
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges speciaal 
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van 
Tilburg University laten nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis maken met wetenschap en de 
universiteit. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die graag hun kennis van hun 
onderzoeksgebied willen delen met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Jaarlijks 
bezoeken honderden kinderen deze colleges die zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de 
kinderen, hun ouders/begeleiders, de basisscholen en natuurlijk door de hoogleraren zelf. 
Omdat er vanuit veel basisscholen belangstelling is, attendeer ik u graag op het eerstvolgende 
kindercollege op woensdagmiddag 20 februari (15.00-16.00u) in de aula van Tilburg University. De 
inschrijving hiervoor is net geopend. 
Hoogleraar (Mensenrechten) Nicola Jägers neemt de kinderen mee naar haar 
onderzoeksgebied ‘staatloosheid’. De titel van het college is: “Leven zonder paspoort?” 
Toelichting op het college: De meeste kinderen in Nederland hebben de Nederlandse nationaliteit en 
hierdoor een Nederlands paspoort. Sommige kinderen hebben een paspoort van een ander land, 
maar er zijn ook kinderen zonder paspoort. Wat gebeurt er als je geen paspoort hebt? Iedereen heeft 
mensenrechten. In de praktijk echter moet een land jou het gebruik van die rechten wel mogelijk 
maken: een plekje om te leven, een bewijs van je geboorte, de mogelijkheid om naar school te gaan, 
etc. Maar wat als geen enkel land je een paspoort wil geven? Kun je ook leven zonder bij een land te 
horen? Of ben je dan eigenlijk onzichtbaar?  Dat is de vraag voor de 15 miljoen staatlozen -mensen 
zonder nationaliteit- in de wereld. 
  
Het belooft een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en andere 
begeleiders ook van harte welkom. 
  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/nicola.jagers_nl.htm


Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het online aanmeldformulier vindt u op de 
website: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit  
Zie flyer in de bijlage. 
 
Carnavalsviering 
Op vrijdag 1 maart viert de Verrekijker carnaval. Uit de bovenbouw zal een prins en prinses gekozen 
worden. 
In tegenstelling tot vorige jaren vieren we dit niet samen met bs. Eigenwijs. We kiezen voor een 
kleinere en rustigere omgeving. Leerlingen mogen na de modeshow in de eigen klas een optreden 
verzorgen voor alle leerlingen van de Verrekijker. Daarna mogen zij kiezen of ze willen hossen of juist 
kiezen voor een rustige activiteit. Het is de bedoeling dat de leerlingen gewoon hun fruit en drinken 
meenemen. Tussendoor ontvangen de leerlingen een kleine versnapering. 
 
 
Planning BB 1 en 2 

Woensdag 30 januari: studiedag, leerlingen vrij 

Dinsdag 19 februari; optreden Popsong in de Schalm 

Vrijdag 22 februari; kindrapport mee 

Dinsdag 26 en donderdag 28 februari: oudergesprekken voor groep 6 en 7 leerlingen 

Vrijdag 1 maart: Carnavalsviering  op de Verrekijker 

Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart: voorjaarsvakantie 

 

 

 
Fijn weekend! 
Leerkrachten Bovenbouw 

http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit

