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Tevredenheidspeiling 

 

 

Binnen stichting Veldvest, waartoe onze scholen behoren, werken we met alle 

scholen samen om tot de beste kwaliteit van onderwijs te komen. We willen u 

net zoals twee jaar geleden de gelegenheid geven de mate van tevredenheid 

over onze scholen aan ons kenbaar te maken. De peiling levert voor de scholen 

interessante informatie op om mee te nemen in de schoolontwikkelingen. 

 

Voor de tevredenheidspeiling wordt één ouder per gezin benaderd. De 

uitnodiging wordt vandaag, 5 februari 2020, per mail verzonden. In deze mail 

wordt verzocht om, binnen een bepaalde periode, de vragenlijst  

“Oudertevredenheidspeiling” via het ouderportaal van ParnasSys in te vullen.  

Ouders die kinderen hebben op zowel Basisschool EigenWijs als SBO De Verrekijker ontvangen dus voor beide 

scholen een vragenlijst.  

 

Naast de oudertevredenheidspeiling wordt ook een peiling gehouden onder het personeel en de leerlingen van 

groep 6 t/m 8 van Basisschool EigenWijs en de Bovenbouwgroepen van SBO De Verrekijker. Aan de hand van de 

uitslagen zullen we in combinatie met andere actuele gegevens als team bepalen welke verbeterpunten aangepakt 

worden in de komende periode. De bevindingen worden later dit jaar besproken in de Schoolraadvergadering, 

waarbij u -zoals gebruikelijk- van harte welkom bent.  

 

Vervolgens worden alle ouders via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de uitkomsten en de 

aandachtsgebieden voor de komende beleidsperiode. 

 

Het invullen van de vragenlijst is uiteraard geen verplichting, maar wij stellen uw medewerking en mening zeer op 

prijs. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de peiling thuis in te vullen, kunt u dat op school doen. U kunt zich 

hiervoor melden bij de administratie. 

 

 

Alaaf! Carnaval op school 
 

 

Ook dit jaar vieren we carnaval op school. Vrijdag 21 februari a.s. is het van 8.30-12.15 uur feest op school. Uw kind 

mag deze dag verkleed naar school komen. De kinderen brengen gewoon hun pauzehap (fruit en drinken) mee naar 

school, zoals altijd. Daarnaast krijgen ze van ons ook nog een lekker extraatje.  

De kinderen kunnen deze dag heerlijk dansen en hossen, maar er zijn ook andere activiteiten zoals Just Dance, 

kleuren of film kijken voor kinderen die niet willen hossen of niet van de drukte houden.  

We willen u vragen uw kind geen losse speelgoedonderdelen (geweren, toverstafjes enz.) van het kostuum mee te 

geven naar school. Die raken vaak kwijt en we willen het verdriet, omtrent het verliezen of stuk gaan van deze 

attributen, graag voorkomen. We willen u ook vragen om geen confetti of spuitbusjes mee te geven. U mag wel 

serpentines meegeven. In de komende weken zullen de bovenbouwleerlingen van Basisschool Eigenwijs een Prins en 

Prinses Carnaval kiezen. De Prins en Prinses worden bekend gemaakt op vrijdag 14 februari a.s.. Er vindt dan een 

symbolische sleuteloverdracht plaats.  

 



 
Schminken  

We zouden het leuk vinden om de kinderen de mogelijkheid te bieden zich te 

laten schminken op school. Dit kunnen we echter niet zonder uw hulp! Bent u 

vaardig met schmink en wilt u ons deze dag helpen met schminken, meld u 

zich dan aan via: j.hittema@veldvest.nl. We kunnen niet het hele gezicht van 

het kind schminken maar zorgen voor een paar voorbeelden met versieringen 

in de carnavalssfeer, voor op een wang, waaruit kinderen kunnen kiezen. Bij     

voldoende aanmeldingen gaat het schminken door, wij zorgen dan voor 

materialen en voorbeelden. 
 

  

Koningsspelen 
 

 

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

koningsspelen dus plaats na de meivakantie, in verband met de Centrale Eindtoets voor de leerlingen van groep 8 en 

de schoolverlaters.  

De leerlingen van de groepen 1-2 en 3 en de jongste leerlingen van SBO 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 MB2, MB3, BB1, BB2A 

en BB2B van SBO De Verrekijker gaan sporten op de velden bij de Parasol. De schoolverlaters van BS Eigenwijs en 

SBO De Verrekijker begeleiden groepjes leerlingen bij de onderbouw.   

 

Maandag 3 februari jl. heeft uw kind een brief mee naar huis gekregen waarop u als ouder/verzorger aan kunt geven 

mee te willen helpen tijdens de Koningsspelen. Dit strookje kunt u inleveren bij de groepsleerkracht. Echter mag u 

zichzelf ook opgeven via de mail:  

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 donderdag 20 februari 2020.  

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.  

• 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. Wij hopen op 

een grote hoeveelheid aanmeldingen en wensen iedereen alvast een fijne, sportieve en gezellige dag toe! 

 

 

Oudergesprekken Basisschool EigenWijs 

  
 

U heeft reeds een uitnodiging ontvangen voor de oudergesprekken. Deze vinden plaats op maandag 17 en 

donderdag 20 februari a.s. Uw kind krijgt op 14 februari a.s. het rapport mee naar huis. 
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Oudergesprekken SBO De Verrekijker 
 

 

Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 maart vinden de oudergesprekken van SBO De Verrekijker plaats. De 

uitnodiging hiervoor zal na de Carnavalsvakantie worden meegegeven aan de leerlingen.  

Tijdens het oudergesprek zal het ontwikkelingsperspectief (OPP) worden besproken. Dit OPP krijgt u tijdens het 

gesprek uitgereikt. Mocht u het eerder willen ontvangen, kunt u het OPP vanaf maandag 16 maart a.s. ophalen bij de 

leerkracht van uw kind.  

Het kindrapport ontvangt u op vrijdag 13 maart a.s.. 

 

 

Aanwezigheid contactpersoon CJG op Basisschool EigenWijs 

 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en 

jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Het doel van het CJG is om snel en 

eenvoudig informatie en advies te geven over opvoeden en opgroeien. Medewerkers van het 

CJG nemen de tijd voor je. En zoeken, als het nodig is, met jou naar hulp op maat voor jou en 

je kind. In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft Basisschool 

EigenWijs een contactpersoon namens het CJG: Corina van Aarle. 

Zoals in de separaat verstuurde informatiebrief d.d. 20-11-2019 staat vermeld, zal Corina op 

enkele momenten aanwezig zijn op Bassischool EigenWijs in de spreekkamer naast de 

administratie. Het volgende inloopmoment zal plaatsvinden op: maandag 17 februari a.s. 

van 14.30 – 15.30 uur. 

 

 

Kinderuniversiteit 
 

 

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges speciaal voor kinderen uit 

groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Tijdens deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University krijgen 

kinderen les van een hoogleraar van Tilburg University, steeds over een ander thema. Zo maken zij op een leuke 

manier kennis met wetenschap en de universiteit. De volgende kindercolleges vinden plaats op woensdag 12 

februari en woensdag 11 maart van 15.00-16.00 uur. Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het online 

aanmeldformulier vindt u op de website:  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/junior/kinderuniversiteit 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bijlage(n): 

- Flyer Typecursus Typetuin 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-scholieren/junior/kinderuniversiteit


 

 

 

 

 

 
Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin 
Schrijf nu in want vol = vol! 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 
 

Voor wie? 
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.  
Ook voor kinderen met dyslexie. 
 

Wanneer is de typecursus? 
Startdatum: maandag 2 maart 2020 
Lestijd: 15:15 tot 16:15 uur 
Leslocatie: Brede School Veldhoven Midden (Veldvest), Sterrenlaan 5 5503 BG VELDHOVEN 
 

Prijs 
145 euro (incl. examen) 
 

Waarom blind leren typen? 
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en 
foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, 
wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach. 

 
De klassikale cursus van de Typetuin 
• Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.  

• De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door. 

• Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.  

• Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online 
berichtenmodule. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

• Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. 
Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van 
zijn of haar eigen leerproces. 

 
Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 

 
Aanmelden 
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in. 
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Team van de Typetuin 
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