Augustus 2019

Start schooljaar 2019-2020
Na een welverdiende vakantie zijn we weer begonnen met het nieuwe schooljaar. Fijn dat iedereen er weer is! Via
deze weg wensen wij alle leerlingen, ouders en betrokkenen bij de scholen van Veldhoven Midden van harte een
succesvol, leerzaam en plezierig schooljaar toe.

Informatieboekje eerste schooldag
Op de eerste schooldag hebben alle leerlingen een informatieboekje mee naar huis gekregen met daarin praktische
informatie over het betreffende leerjaar opgenomen.

Inloop eerste week na schooltijd
Aan de start van dit schooljaar willen wij alle ouders in de eerste week in de gelegenheid stellen om na schooltijd
even binnen te lopen in het lokaal van hun kind om kennis te maken met de leerkracht(en) en eventueel praktische
vragen te stellen. U bent van harte welkom!

Schoolplan

Het schoolplan is het beleidsdocument, waarin de school aangeeft welke keuzes ze voor de nabije
toekomst voor het onderwijs op deze school heeft gemaakt. De algemene doelen van de school (de missie)
is vertaald naar de dagelijkse praktijk. De school beschrijft hoe ze het onderwijs in wil gaan richten, welke
materialen ze daarbij gebruikt en hoe ze dat organiseert. De kerndoelen zijn mede bepalend voor het
onderwijs. De school geeft ook aan hoe ze de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en welke verbeteringen
ze op grond van zorgvuldige analyses wil aanbrengen in de komende vier jaar. De school heeft een nieuw
schoolplan gemaakt voor de planperiode 2019-2023. Dit schoolplan is vastgesteld door de Schoolraad en
door het bestuur van Veldvest en aan de inspectie toegezonden. Voor belangstellenden ligt het schoolplan
op school ter inzage.

Ontmoetingsavond Basisschool EigenWijs
Op donderdag 19 september 2019 staat de ontmoetingsavond gepland, waarin kinderen, ouders en leerkrachten
elkaar kunnen ontmoeten en zicht krijgen op wat er in het schooljaar aan bod komt. De avond vindt plaats tussen
17.30 uur en 19.00 uur. U bent in dit tijdsbestek vrij om in en uit te lopen. U hoeft dus ook niet de hele tijd aanwezig
te zijn. Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u, als u voldoende informatie heeft gekregen, verder lopen
naar een andere groep. Voor alle duidelijkheid: er is dus geen gezamenlijk start- en eindmoment. Uw eigen kind zal u
op deze avond vertellen wat er in de klas te zien is en welke afspraken er gemaakt zijn in de groep. Ook komen de
verschillende vakgebieden aan bod. De kinderen worden in de komende weken toegerust om dit verhaal aan u te
kunnen doen. Uiteraard zijn de leerkrachten op deze avond aanwezig om verdere vragen te beantwoorden.
In de centrale hal staat koffie en thee voor u klaar en zullen onze partners zich presenteren. Denk hierbij aan
Nummereen, Brede School Veldhoven.
Wij hopen u allen, met uw kind(eren) te ontmoeten op 19 september a.s.!

Kennismakingsavond SBO De Verrekijker
kennismaken met de school, juf/meester en elkaar
Binnenkort ontvang u een persoonlijke uitnodiging van uw kind voor de kennismakingsavond. Op deze avond krijgt u
informatie over de groep waarin u kind zit. Daarnaast is er ruimte om op een informele manier kennis te maken met
de leerkrachten en andere ouders. De leerlingen zullen die dag op school lekkere hapjes voor u maken.
We willen u vragen donderdag 19 september van 19.00-20.00uur vrij te houden in uw agenda. We zien u dan graag!

Schooltijden
In alle groepen van Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker werken we op maandag, dinsdag en donderdag van
8.30 uur tot 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag werken we van 8.30 uur tot 12.15 uur. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur is
er een “inlooptijd”. Dat betekent dat alle kinderen van Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker tussen 8.15 uur
en 8.25 uur naar het groepslokaal mogen gaan. Er is dan slechts beperkt toezicht op de speelplaats. De
groepsleerkrachten zijn uiteraard in het groepslokaal aanwezig om de kinderen op te vangen. Het is overigens niet
zo dat alle leerlingen om 8.15 uur op school moeten zijn. Het is een variabele inlooptijd. Uw kind wordt dus vanaf
8.15 uur, maar voor 8.25 uur in de groep verwacht. Tussen de middag lunchen de leerlingen 15 minuten in de groep,
samen met een teamlid. Daarnaast spelen zij 30 minuten buiten, onder begeleiding van teamleden.

Brengen en ophalen van leerlingen
Voor de onderbouwgroep van De Verrekijker en cluster 1-2 van Basisschool EigenWijs is de inlooptijd bedoeld voor
ouders en kinderen. De ouders komen met hun kind, door de afgesproken ingang, naar binnen om daar afscheid te
nemen. Vanaf de groepen 3 op Basisschool EigenWijs en de middenbouwgroep van SBO De Verrekijker verwachten
wij dat de kinderen zelfstandig naar binnen komen. De kinderen komen binnen via de eigen afgesproken ingang. Het
is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ouders de school voor schooltijd binnenlopen, vanwege het gebrek aan
overzicht dat dan ontstaat. Na schooltijd komen de leerlingen door de afgesproken ingang naar buiten, onder
begeleiding van de leerkracht.

Om voldoende overzicht te kunnen houden, is het niet toegestaan om in het schoolgebouw op uw kind te wachten.
Daarnaast verstoort het de werkzaamheden van onze partners die in de centrale ruimte hun werkplek hebben.
Uiteraard bent u na afloop van de schooltijd van harte welkom een kijkje te nemen in de groep of om de leerkracht
even te spreken. Graag willen wij u er nogmaals op wijzen dat honden niet zijn toegestaan op het schoolplein of in
de school! Dit geldt uiteraard niet voor hulphonden.

Ziekmelden leerlingen
Indien uw kind ziek is of later op school komt, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Het
is om verschillende redenen wenselijk dat dit voor aanvang van school duidelijk is:
- wanneer er een calamiteit ontstaat, hebben we een duidelijk overzicht welke kinderen er wel en niet in het gebouw
aanwezig zijn/waren;
- wanneer een kind zelfstandig naar school komt, hebben we snel inzicht wanneer het niet op school aangekomen is
en kan er snel actie ondernomen worden.
Verlof moet aangevraagd worden door middel van een verlofformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de
administratie op de eerste etage of via de website.

Belangrijke data
De schoolgids zal binnenkort beschikbaar zijn. Deze wordt u digitaal toegestuurd en is op de website te zien. Om u
van dienst te zijn, volgt hieronder alvast een overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
24-02-2020 t/m 28-02-2020
13-04-2020
20-04-2020 t/m 01-05-2020
05-05-2020
21-05-2020 t/m 22-05-2020
01-06-2020
13-07-2020 t/m 21-08-2020

Op de volgende momenten staan de studiedagen gepland:
- woensdag 11 september 2019
- dinsdag 05 november 2019
- vrijdag 06 december 2019 (alleen voor SBO De Verrekijker)
- maandag 27 januari 2020
- donderdag 12 maart 2020
- woensdag 10 juni 2020
- vrijdag 10 juli 2020: calamiteitendag*
* vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar.

Bijlage(n):
- Instuif mini zeskamp Zonderwijk

