
 

 

21 februari 2020 
 

 

OPROEP; nieuwe leden MR! 

Meepraten op school? In de MedezeggenschapsRaad natuurlijk!  

Aan het einde van schooljaar 2019-2020 ontstaan er vacatures binnen de MR bij 
de oudergeleding, omdat de huidige MR-leden ouders van schoolverlaters zijn. 
We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen.  

We horen heel graag van u! 

 

Huiswerk 

  

Zoals u weet krijgen leerlingen in principe geen huiswerk in de Middenbouwgroepen. Uiteraard is 

het wenselijk om thuis ook aandacht te besteden aan lezen en rekenen. Zeker tijdens een weekje 

vakantie is er vast wel de ruimte om een keer lekker op de bank te kruipen met een boek, een 

spelletje te spelen of om de tafeltjes te oefenen voor MB2 en MB3.  

In MB2 zijn een aantal leerlingen al aardig op weg naar het ‘Klein Tafeldiploma’. Ze gaan als een 

raket! Knap hoor! 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

 

Na de vakantie starten er in MB1 en MB2 een aantal nieuwe leerlingen. In MB1 zijn dat Noa 

en Raed. En in MB2 verwelkomen we twee nieuwe meiden; Pleun en Robyn.  

We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen op onze school! 

 

Oudergesprekken en kindrapport 

 

Gisteren hebben de leerlingen een uitnodiging gekregen voor de oudergesprekken, deze zullen plaatsvinden op 17 

t/m 19 maart. Voor enkele leerlingen is het OPP-gesprek gecombineerd in een MDO op een ander moment. 

Het OPP is bedoeld voor ouders, de leerlingen krijgen een leerlingrapport. Deze krijgen zij vrijdag 13 maart mee naar 

huis.  



 

 

Koningsspelen 

 

Vrijdag 8 mei organiseren we zoals elk jaar voor alle groepen de jaarlijkse Koningsspelen. Dit jaar vinden 

de koningsspelen dus plaats na de meivakantie, i.v.m. de Centrale Eindcito voor de schoolverlaters.  

De leerlingen van de groepen 1-2 en 3 en de jongste leerlingen van de       

Verrekijker (OB en MB1) sporten op de grote- en kleine speelplaats bij de 

school. De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 en de groepen MB, BB van 

de Verrekijker gaan sporten op de velden bij de Parasol. De 

schoolverlaters van Eigenwijs begeleiden groepjes leerlingen bij de 

onderbouw.   

 

We hebben tot nu toe al veel opgaves gekregen van ouders die mee 

kunnen helpen op deze dag, maar we zijn er nog niet. We hebben nog 

meer ouders nodig die ons op deze dag ondersteunen.  

 

Voor ouder(s)/verzorger(s) van EigenWijs kunt u mailen naar: m.vanhoof@veldvest.nl en voor de 

Verrekijker kunt u mailen naar: v.raijmakers@veldvest.nl  

Graag vóór woensdag 4 maart.  

Als u zich aanmeldt via de mail, graag het volgende vermelden: 

 Uw naam 

 Naam van uw kind(eren) + de klas(sen) 

 Voorkeur hulp bij onderbouw (schoolplein) of bovenbouw (parasol) (Als commissie proberen wij 
hier zoveel mogelijk rekening mee te houden) 

 Waar u zich voor wilt aanmelden: 
O  Helpen met klaarzetten, vanaf 8.30 uur. 
O  Begeleiden van een activiteit, tussen 9.15 uur – 11.45 uur.  
O  Opruimen na afloop 11.45 uur – 12.15 uur.  

 

In de week van 13 april krijgt u per mail een bevestiging van uw opgave met aanvullende informatie. 

 

Carnaval 

Vandaag hebben we er met de hele school een gezellige carnavalsviering van gemaakt. De 

leerlingen konden kiezen, de grote feestneuzen waren te vinden in het muzieklokaal en 

hebben gedanst op Just Dance en andere leerlingen maken de keuze om lekker te gaan 

knutselen. We wensen u allen een hele fijne vakantie met of zonder carnaval! 
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Belangrijke data en herinneringen  
 

 

 

Gymrooster: 

MB1 Maandagochtend, woensdagochtend 

MB2 Dinsdagochtend, vrijdagochtend 

MB3 Maandagochtend, woensdagochtend in de even weken 

 

Maandag 24 t/m 28 februari Carnavalsvakantie 

Donderdag 12 maart Studiedag. Leerlingen vrij. 

Vrijdag 13 maart Kindrapporten mee 

17,18,19 maart oudergesprekken 

Vrijdag 8 mei Koningsspelen 

 

 Studiedagen : 

donderdag 12 maart 2020  

woensdag 10 juni 2020  

vrijdag 10 juli 2020: calamiteitendag* * vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar 

 

 

Vakanties en vrije dagen: 

Voorjaarsvakantie :                     24 februari t/m 28 februari 2020 

Tweede paasdag :                       13 april 2020 

Koningsdag :                                27 april 2020 

Meivakantie :                              20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag :                          5 mei 2020 

Hemelvaart :                               21 mei t/m 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag :                1 juni 2020 

Zomervakantie :                         13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

 


