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Studiedag woensdag 11 september 2019 

 

Op woensdag 11 september a.s. zijn de leerlingen van Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker vrij. De 

leerkrachten hebben dan een studiedag. 

 

Ontmoetingsavond Basisschool EigenWijs 

 

Zoals we in de nieuwsbrief van augustus jl. hebben vermeld, vindt op donderdag 19 september a.s. de 
ontmoetingsavond plaats op Basisschool EigenWijs, 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, Stichting Leergeld.  
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! 

 

 

Schoolgids Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker 

 

Ook dit schooljaar presenteren wij met trots onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2019-2020. U treft de 

schoolgids aan in de bijlage. Uiteraard kunt de schoolgids ook raadplegen op onze website: 

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/downloads/ of handmatig onder het kopje ‘’ouders  downloads’’.  
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Controle AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 

 

Afgelopen schooljaar, of bij het inschrijven van uw kind heeft u het toestemmingsformulier voor beeldmateriaal en 

uitwisseling gegevens ingevuld. Op dit formulier heeft u aangegeven of er wel/geen toestemming wordt gegeven 

voor o.a. publicatie van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief, op de website, op Social media en dergelijke. 

Mocht u hierin eventuele wijzigingen aan willen brengen, gelieve dit dan schriftelijk door te geven via mailadres: 

admin.veldhovenmidden@veldvest.nl 

 

Schoolfotograaf 
 

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s weer gemaakt door Dick Diks 

fotografie. Er worden groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. De portretfoto’s hebben een 

witte achtergrond. Normaal gesproken worden de kinderen van Basisschool EigenWijs en 

SBO de Verrekijker op één dag gefotografeerd. Gezien het totaal aantal leerlingen op beide 

scholen, is het maken van de foto’s verdeeld over twee dagen:  

 

Dinsdag 1 oktober: Basisschool EigenWijs 

 

Donderdag 3 oktober: SBO de Verrekijker 

 

Na ongeveer twee weken krijgt uw kind een kaartje mee naar huis met een inlogcode om via internet foto’s te 

kunnen bestellen. Kinderen van gescheiden ouders krijgen ook maar één kaartje. Het is aan de ouders om onderling 

dan de code uit te wisselen. Elke code kan op meerdere computers en meerdere malen gebruikt worden.  

 

Na schooltijd is er ook een mogelijkheid om broertjes/zusjes foto’s te maken. U kunt dan direct na schooltijd in de rij 

komen staan en uw kinderen samen op de foto laten gaan. Er staan op dinsdag twee busjes op de speelplaats waarin 

een ministudio is om foto’s te maken en op donderdag is er maar 1 busje beschikbaar. De voorkeur gaat daarom uit 

naar de dinsdag omdat er dan 2 fotografen tegelijk fotograferen en u wellicht niet zo lang in de rij hoeft te staan. De 

mogelijkheid is er echter beide dagen en de fotograaf blijft tot de rij weg is. Kinderen uit uw gezin die niet meer bij 

ons op school zitten en wel mee op de foto willen zijn ook welkom. Houd er rekening mee dat de busjes niet zijn 

ingericht op het maken van foto’s van baby’s die niet zelfstandig kunnen zitten. Kinderen zitten in de bus op een 

krukje en er is geen ruimte om als ouder erbij te staan om kinderen te ondersteunen die zelf nog niet of niet goed 

kunnen zitten. Kleine baby’s bij broertjes en zusjes op schoot vinden wij een risico en doen we daarom niet.  

 

Om een indicatie te hebben van het aantal broertjes/ zusjes foto’s vinden wij het fijn als u dit 

door wilt geven via de mail: g.vandooren@veldvest.nl Heeft u geen mail gestuurd, kunt u toch 

gewoon in de rij komen staan. Fotografen werken niet op naam of nummer, het is enkel voor 

ons een indicatie van de tijd die de fotografen na school nodig hebben om deze foto’s te 

maken. Het is dus niet zo dat wanneer u zich aanmeldt via de mail, u eerder aan de beurt bent 

na school.  

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij juf Geertje: g.vandooren@veldvest.nl   
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Activiteitencommissie 

 

De activiteitencommissie is op zoek naar ouders die het leuk vinden om activiteiten te organiseren op school. Het 

zijn activiteiten rondom de jaarlijks terugkerende vieringen, sportdag, schoolreisje en VeldhovenMidden-dag. Het 

versieren van de school en het doen van boodschappen kunnen bij de activiteiten van de activiteitencommissie (AC) 

behoren. Iedere ouder heeft 2 tot 3 activiteiten die zij in samenwerking met leerkrachten organiseren. Per activiteit 

zijn er gemiddeld 3 à 4 vergaderingen. Dit is altijd na school of in de avond. Daarnaast is er 5x per jaar een algemene 

vergadering met alle leden van de activiteitencommissie en leerkrachten samen. Dit is 3x in de avond en 2x direct na 

school.  

Lijkt het u leuk om meer op school te doen, meld u dan aan bij Ilona Bakermans- van de Voort 

(ivandevoort@gmail.com). 

 

Parkeren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws van Nummereen  

 
Wat hebben we genoten tijdens de zomervakantie! Op de dagopvang hebben we met de allerkleinste gewerkt met 

het thema: ‘Ik ga op vakantie’. Zomerse knutsels, lekker spelen met water en uitstapjes naar de speeltuin. Op de 

Clup hadden we een fantastisch programma met als thema ‘Beroepenbende’. Het aanbod van activiteiten was heel 

gevarieerd; van gave workshops, activiteiten met een sportcoach, samen koken tot het ontsnappen uit een 

escaperoom. Eén van de hoogtepunten was de VIP dag, waarbij we onze Cluppers met rode loper en 

kinderchampagne op de Clup hebben ontvangen. De ‘jongere’ Cluppers (4-7 jaar) konden met hun knuffel of pop op 

bezoek bij de poppendokter en was er een uitstapje naar de kinderboerderij (lekker dieren knuffelen!)  Zo was er 

voor ieder wat wils!  

We kijken terug op een geslaagde Vakantieclup! Maar helaas…aan alles komt een einde. Het is nu weer tijd om 

allemaal in het ritme te komen. 

Dagopvang 

We houden de vakantie nog even lekker vast. De dagopvang wordt mooi versierd met vakantiefoto’s. De kinderen 

mogen hun leukste, gekste of mooiste vakantiefoto meenemen.   

Buitenschoolse opvang  

Heerlijk uitgerust en vol verhalen kwamen de Cluppers weer op de bso. De maandkalender wordt door de kinderen 

elke maand opnieuw gevuld met dat wat ze zelf interessant en uitdagend vinden om te doen. Zo betrekken we hen 

bij het bepalen van de activiteiten. We gaan er samen een fijn nieuw schooljaar van maken op de bso!  

 

 

 

Bijlage(n): 

- Schoolgids Basisschool EigenWijs 2019-2020 óf Schoolgids SBO De Verrekijker 2019-2020 
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