december 2020

Sinterklaas
Vandaag, donderdag 3 december, is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten
op Veldhoven Midden. Alle leerlingen zijn gestart in de groepen. De aankomst van
Sinterklaas heeft dit jaar, anders dan anders, in de school plaatsgevonden. Daarom was
het dit schooljaar helaas niet mogelijk voor ouders, broertjes en zusjes om hierbij
aanwezig te zijn. De groepen 1 t/m 5 hebben om de beurt een bezoekje gebracht aan de
Sint en zijn Pieten. Voor de bovenbouw is ervoor gekozen om een spel te spelen in de
klas, in plaats van surprise. Ook hebben de Sint en zijn Pieten de leerlingen toegesproken
middels een filmpje welke op het digibord werd bekeken. Verder heeft iedere klas
gezorgd voor een eigen invulling van de dag.
Sinterklaas heeft ons laten weten hiervoor te hebben gekozen, zodat hij en zijn Pieten de richtlijnen van het RIVM in
acht konden nemen/ op konden volgen. Zij hebben dan ook gezorgd voor een verpakte traktatie.

Kerstmis
Donderdag 17 december a.s. staat de hele dag in teken van Kerstmis. Deze dag zal iets anders verlopen dan normaal
vanwege de huidige Corona maatregelen. Toch maken we er met de klas een fijne dag van! De leerkracht gaat
samen met de leerlingen de klas omtoveren tot een gezellig lokaal. Samen gaan ze de tafels versieren en met
knutselcreaties het lokaal versieren. Voor de lunch nemen de kinderen zelf eten mee. De kerstcommissie heeft wel
voor elke leerling een lekkere attentie voorzien.
Op BS EigenWijs zullen er in de ochtend verschillende creatieve ateliers plaatsvinden. De groepen 7 van BS EigenWijs
komen deze dag van locatie de Rank naar MFA midden om samen met de groepen 6 en 8 deel te nemen aan de
ateliers en de lunch. In de middag zullen er in elke groep kerstactiviteiten plaatsvinden, waarin de kerstgedachte
wordt meegenomen.
Op SBO De Verrekijker zal er tot de kleine pauze een gewoon lesprogramma plaatsvinden, daarna wordt het lokaal
klaargemaakt voor de lunch. In de middag zullen er binnen de clusters verschillende activiteiten plaatsvinden.
Tijdens de voorbereidingen van Kerst zal er aandacht worden geschonken aan saamhorigheid.

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
U bent van de Stichting Beheer Ouderbijdrage Veldhoven Midden gewend dat u aan het begin van ieder schooljaar
een verzoek krijgt tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage van 30 euro per kind. Uw bijdrage is van belang om
een aantal buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst, maar bijvoorbeeld ook het jaarlijkse schoolreisje en
de sportdag te kunnen bekostigen.
Afgelopen schooljaar zijn vanwege de corona maatregelen een aantal activiteiten niet doorgegaan. Hierdoor heeft
de stichting budget overgehouden, wat nu gebruikt wordt om activiteiten in het huidige schooljaar (2020-2021) te
betalen. Om diverse redenen zorgt corona ervoor dat de activiteiten in dit schooljaar duurder zijn dan gebruikelijk.

Het overgebleven budget uit het schooljaar 2019-2020 is daarom niet toereikend voor de rest van het huidige
schooljaar.
In overleg met de Medezeggenschapsraad heeft de stichting besloten om niet de volledige jaarbijdrage van 30 euro
per kind te vragen, maar in te teren op haar reserves. In januari 2021 ontvangt u een e-mailbericht met een
betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage van 10 euro per kind.
Voor vragen is de Stichting bereikbaar via het e-mailadres: ouderbijdrageveldhovenmidden@gmail.com

Parkeren rondom MFA Midden
De BOA’s van de Gemeente Veldhoven hebben wederom de scholen van Veldhoven Midden benaderd met
betrekking tot het parkeergedrag van ouders. Er worden auto’s geparkeerd op de stoepen en fietspaden waardoor
er gevaarlijke situaties ontstaan voor de leerlingen. De BOA's hebben aangegeven erop toe te zien dat de regels
nageleefd worden. Dat betekent dat er enkel in de parkeervakken geparkeerd mag worden, voor de overige stukken
straat geldt een stop en parkeerverbod. Ook parkeren in het groen is niet toegestaan. De Kiss & Ride van SBO De
Verrekijker wordt gedoogd mits auto's in de vakken staan, alle andere auto’s zullen bekeurd worden. Er zijn
inmiddels al diverse controles uitgevoerd.
Wij willen u verzoeken indien mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Dit om de verkeersstromen zo
veilig mogelijk te laten verlopen. Mocht u met de auto komen, dan maakt u als ouder van SBO De Verrekijker gebruik
van de “Kiss en Ride” strook aan de Van Aelstlaan, de ouders van BS EigenWijs maken gebruik van de parkeerplaats
aan de Sterrenlaan.
Naar aanleiding van de mail die we op 19 november jl. hebben verstuurd, hebben we een aantal reacties van ouders
ontvangen. Daar de Gemeente Veldhoven verantwoordelijk is voor het inrichten van de verkeersomgeving van de
scholen, kunt u ook een reactie richten aan hen via telefoonnummer 14040 of via de website middels het indienen
van een klacht https://www.veldhoven.nl/klacht-indienen

Directie Basisschool EigenWijs
Zoals u weet, is Mieke Geutjens vanaf 01 februari jl. toegevoegd aan de directie van Basisschool EigenWijs als
beoogde opvolger van directeur Erna Verhoef. Door de coronaperikelen is de inwerkperiode en het verdiepen in de
koers en de theoretische concepten van Veldvest voor Mieke anders verlopen dan verwacht. In de afgelopen
maanden zijn er gesprekken gevoerd tussen de directie en het bestuur van stichting Veldvest. Het bestuur van
Veldvest heeft haar vertrouwen uitgesproken in Mieke en in de samenwerking met Nilgün Akinci als directie.
Zoals u wellicht gemerkt heeft, is Erna na de zomervakantie minder betrokken geweest bij operationele zaken. Na de
herfstvakantie is zij fysiek nauwelijks meer aanwezig op Basisschool EigenWijs. Erna blijft zeker nog tot aan het
voorjaar van 2021 de eindverantwoordelijkheid dragen. Voor leerlingen, ouders en het personeel zijn Mieke en
Nilgün als directie het aanspreekpunt. Erna blijft op afstand, op aanvraag de bedrijfskundige en de formatieve
dimensie van de organisatie mee monitoren.

Erna zal met ingang van schooljaar 2021-2022 de bestuursadviseur personeel, onderwijs en kwaliteit van stichting
Veldvest (vanwege pensionering) opvolgen. Zij bereidt zich dit schooljaar voor op het invullen van haar nieuwe
functie.

Kerstvakantie
In verband met de kerstvakantie zijn beide scholen gesloten van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1
januari 2021. Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe!
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Kerstvakantie, de school is gesloten
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

