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Einde schooljaar 

 

Nog maar een paar dagen en dan is het alweer vakantie. Het jaar is weer omgevlogen! Een jaar waarin we met elkaar 

enorm veel geleerd hebben, plezier hebben gehad en creatief zijn geweest.  

Op donderdag 4 juli a.s. maken de leerkrachten en leerlingen met elkaar kennis in de nieuwe groepssamenstelling 

tijdens het doorschuifuur van 10.45 uur tot 11.45 uur.  

’s Middags luiden we met z’n allen het schooljaar uit op het schoolplein. Daarna kunnen we genieten van een 

welverdiende vakantie. 

Wij willen graag alle ouders bedanken die ook dit jaar -op welke manier dan ook- weer betrokken zijn geweest bij 

SBO De Verrekijker of Basisschool EigenWijs.  

Rest ons u en uw gezin een hele fijne zomervakantie toe te wensen en tot 19 augustus! 

 

Eerste schoolweek 

 
In de eerste week na de zomervakantie (week 34) willen wij alle ouders 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! 

 

Informatieboekje eerste schooldag 

 

Op de eerste schooldag krijgen alle leerlingen een informatieboekje mee naar huis met daarin praktische informatie 

van het betreffende leerjaar opgenomen. 

 

Groepen 3 – Basisschool EigenWijs  
 

Zoals u in de informatie over de groepsverdeling voor schooljaar 2019-2020 heeft kunnen lezen, hebben wij er voor 

gekozen om extra formatie toe te voegen aan de groepen 3, met de omvang van een halve formatieplaats. Op 

verschillende momenten in de week is er een extra leerkracht in de groepen 3 aanwezig en krijgen de leerlingen 

tijdens deze ochtenden instructie in drie groepen. Monique Hovens gaat deze rol van extra leerkracht op zich 

nemen. Vanwege het feit dat zij ook een rol heeft in de Beleidsgroep Passend Onderwijs van Veldvest is zij in de 

gelegenheid om de tijd voor de ondersteuning van de groepen 3 flexibel en zo efficiënt mogelijk in te zetten.  

Op dit moment zijn de aanstaande leerkrachten van groep 3 in overleg om te kijken hoe zij de 

ondersteuningsmomenten zullen vormgeven. De wijze waarop dit gebeurt, zal opgenomen worden in het 

informatieboekje dat u op de eerste schooldag ontvangt, zodat u als ouders op de hoogte zijn. Uiteraard kunt u in 

het nieuwe schooljaar hierover met de leerkrachten in gesprek, mocht u daarover vragen hebben. Dat kan in de 

eerste schoolweek na schooltijd of op de ontmoetingsavond op 19 september 2019.  

 

 



 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

 

Herfstvakantie    14-10-2019 t/m 18-10-2019 
Kerstvakantie     23-12-2019 t/m 03-01-2020   
Voorjaarsvakantie   24-02-2020 t/m 28-02-2020   
Tweede Paasdag    13-04-2020 
Meivakantie     20-04-2020 t/m 01-05-2020  
Bevrijdingsdag   05-05-2020   

Hemelvaart     21-05-2020 t/m 22-05-2020   

Tweede Pinksterdag    01-06-2020   

Zomervakantie   13-07-2020 t/m 21-08-2020 

 

Studiedagen schooljaar 2019-2020 

 

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. 

 

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. 

 

 

 



 
 

 Realisatie Reflectionday! 

 
 

Donderdagochtend 27 juni jl. vond de realisatie van de gewonnen prijzen bij het project Reflectionday plaats! De 

groepen 1-2 van Basisschool EigenWijs en de onderbouw van SBO De Verrekijker wonnen ‘Edukar’.  

Het concept hierbij was een verkeersplein, met onder andere echt werkende 

stoplichten. De twee bovenbouwgroepen van SBO De Verrekijker en de twee 

prijswinnaars uit de bovenbouw van Basisschool EigenWijs wonnen een 

cursus Segway-rijden. Een Segway balanceert op dezelfde intuïtieve manier 

als mensen en laat zich sturen door verplaatsing van het lichaamsgewicht.  

Het was een zeer geslaagde ochtend waarbij er op een veilige manier -en 

onder toezicht van VSA Van Schijndel Advies- spelenderwijs kennis werd 

gemaakt met ‘’het verkeer’’ en wat hier allemaal bij komt kijken. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): 

- Uitnodiging Cobbeek events Zeskamp 2019 
- 75 jaar Herdenking bombardement Cobbeek - 17 september 2019 

 



 
 

COBBEEK EVENTS / CORDAAD ORGANISEREN EEN 

Wanneer   Zaterdag 14 september 2019 

Waar    Burgemeester Elsenpark  

Hoe laat    Kinderen 6 t/m 12 jaar 8.30-12.30 uur 

     Volwassenen 13.00-17.00 uur 

Kosten    Kinderen 1 EUR per kind 

     Volwassenen 15 EUR per team 

  

Lijkt het je leuk om mee te doen, stuur dan voor 

15 juli 2019 een mail naar cobbeekevents@gmail.com  

en geef je op! 

 

Meldt daarin je teamnaam, de namen en leeftijden van je 

teamgenoten. Team van kinderen bestaat uit 5 en volwassenen 

uit 8 personen. Na inschrijving volgt meer informatie. 

mailto:cobbeekevents@gmail.com


 
 
Werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september nodigt u uit 
op 17 september voor 75 jaar Herdenking bombardement Cobbeek. 
 
De werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september is in het leven geroepen om in 
Veldhoven de herdenkingen te organiseren van alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur zijn 
omgekomen.                                                                                                                                     
Op 17 september 1944, dit jaar 75 jaar geleden kwamen in Zeelst (gemeente Veldhoven)                 
19 burgers om bij het geallieerde bombardement op de 1e dag van Operation Market Garden bij 
de bevrijding van Zuid-Nederland. Op het Meiveld, centraal gelegen in Veldhoven, vindt de 
herdenking plaats van het bombardement. Een eenheid van het Regiment Stoottroepen Prins 
Bernhard opgericht op 22 september 1944 door Jan Borghouts, schuilnaam Peter Zuid, 
naamgever van het Borghoutspark en de Peter Zuidlaan in Veldhoven, zal hierbij aanwezig zijn. 
 

Dit jaar zal in verband met 75-jarige herdenking van het bombardement  
om 15.00 uur  bij het borstbeeld van J.J.F. Borghouts een plaquette 

worden onthuld. Samenkomst vanaf 14.45 uur.  
Op het Borghoutspark staat het borstbeeld van J.J.F. (Jan) Borghouts, schuilnaam Peter Zuid. 
Borghouts was tijdens de oorlog onder andere leider van de Knokploegen in Noord-Brabant en 
Limburg en lid van de Delta Bevelvoering te Eindhoven. Na de bevrijding van Veldhoven en 
Eindhoven werd hij Commandant der Stoottroepen-Zuid. Hij maakte deel uit van de staf van    
Prins Bernhard. Vanuit die positie was Jan Borghouts betrokken bij de 
capitulatieonderhandelingen. 

Herdenkingsbijeenkomst om 18.15 uur bij herdenkingsmonument op 
Meiveld. Samenkomst vanaf 18.00 uur. 
Aan de Herdenkingsbijeenkomst bij het monument “donderslag bij heldere hemel” op het Meiveld 
wordt medewerking verleend door de Gemeente Veldhoven, het Regiment Stootroepen Prins 
Bernhard, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september, de werkgroep 17 
september van de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis, nabestaanden, het Onze Lieve 
Vrouwengilde, Harmonie l’Union Fratenelle, Scouting St. Aloysius, Amnesty International, 
Ambassade van Vrede Veldhoven en leerlingen van de basisscholen en het Sondervick College. 

Stille tocht naar het parochiële kerkhof te Zeelst om 19.05 uur 
Na afsluiting van de herdenking bij het monument op het Meiveld, volgt een stille tocht naar het 
parochiële kerkhof te Zeelst. De stille tocht zal worden voorgegaan door het Onze Lieve 
Vrouwegilde. 
 

Kranslegging grafmonument kerkhof St. Willibrorduskerk om 19.15 uur 
Korte herdenkingsbijeenkomst bij het grafmonument waar o.a. een bloemstuk zal worden gelegd 
door nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement. Verdere medewerking door het 
Selster Dameskoor, scouting St. Aloysius en het Onze Lieve Vrouwegilde 
 
Rond 19.30 uur zal de herdenking ten einde zijn.  
Na afloop wordt in 't Patronaat aan de Blaarthemseweg koffie en thee geschonken. 
 

 

Tot ziens op dinsdag 17 september 2019.  
Komt u ook? 



U bent van harte welkom! 


