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Persoonlijk woord van dank… 

 

 

Beste leerlingen en ouders van Basisschool EigenWijs, 

 

Na een periode van zes jaar komt er een einde aan mijn dienstverband als directeur op Basisschool EigenWijs. Na de 

zomervakantie van 2015 begon ik in de MFA Midden, een prachtig gebouw, waar de school, met de 

samenwerkingspartners, net haar intrek in genomen had. In samenwerking met SBO De Verrekijker werd de 

strategische koers van de school uitgestippeld, waarbij een steeds beter beeld ontstond welke richting Basisschool 

EigenWijs op wilde gaan.  

 

In schooljaar 2017-2018 startten we met enthousiaste en bevlogen leerkrachten. Samen zijn we gaan bouwen aan 

een stevige basis voor het onderwijs aan onze leerlingen in een open pedagogisch klimaat. Basisschool EigenWijs 

heeft veel te bieden: leerlingen worden gezien en zij kunnen zich elke dag in de relatieve veiligheid van de 

basisschool ontwikkelen tot wie zij willen worden, wetende wat zij willen bijdragen.   

 

Voor mij kwam het moment om in de loop van dit schooljaar een nieuwe uitdaging aan te gaan bij stichting Veldvest 

in de opvolging van de bestuursadviseur kwaliteit, onderwijs, personeel en communicatie. Een rol waarin ik me kan 

ontwikkelen en de focus verleg van één school naar de 16 scholen van de Stichting. In dit schooljaar heb ik me 

voorbereid op de rol die ik per 01 juli 2021 ga vervullen, maar daarnaast ben ik me, samen met Nilgün Akinci, blijven 

richten op de voortgang in de groei naar de professionele cultuur op Basisschool EigenWijs.  

 

Ik kijk terug op een positieve en bijzonder prettige werktijd op Basisschool EigenWijs en op een fijne, professionele 

en plezierige samenwerking met het team ten behoeve van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leren en 

welbevinden van onze leerlingen, uw kind(eren). Graag wil ik alle ouders via deze weg hartelijk bedanken voor het in 

mij gestelde vertrouwen.  

 

Mijn opvolgster, Beja van der Most, zal ‘mijn stokje’ overnemen, waarbij ik haar, samen met directielid Nilgün Akinci, 

van harte succes toewens. In de laatste week voor de zomervakantie zal ik nog enkele keren op Basisschool 

EigenWijs zijn. Ik hoop u van harte nog even te ontmoeten.  

 

Beste leerlingen en ouders, ik wens jullie allemaal een hele fijne zomervakantie toe. Daarbij wens ik u veel liefde, 

gezondheid en geluk! Het ga u goed en graag tot ziens! 

 

Erna Verhoef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport en rapportgesprekken 

 
 

Tijdens het schooljaar nodigen wij u driemaal uit voor een gesprek m.b.t. de ontwikkeling van uw kind(eren). Het 

eerste gesprek is een ontwikkelingsgesprek. Het tweede en derde gesprek zijn n.a.v. de rapporten. De 

rapportgesprekken zullen vanwege corona weer digitaal plaatsvinden.  

 

Op vrijdag 9 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Op dinsdag 13 juli en donderdag 15 juli staan de 

rapportgesprekken voor de kinderen van groep 1 t/m groep 7 gepland.  

 

U krijgt twee exemplaren van het rapport mee naar huis. Na het rapportgesprek verwachten wij het rapportmapje 

en een ondertekend rapport weer terug op school. Deze kunt u meegeven aan uw kind. 

 

Het inplannen van de digitale rapportgesprekken gaat via de leerkracht van uw kind(eren). 

 

 

Belangrijke data  

 
 

Doorschuifochtend BS EigenWijs 14-07-2020 (10.45-11.45 uur) 
Musical SBO De Verrekijker 14-07-2021 

Musical Basisschool EigenWijs 22-07-2021 

Calamiteitendag 23-07-2021 
Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2021 

 

 

 

Bijlage:  

- Vakantie activiteiten Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk 



Met stichting jeugdbelangen zonderwijk de zomervakantie door.
stichting jeugdbelangen hee� dit jaar besloten om voor de kinderen t/m 12 jaar in de

zomervakantie leuke activiteiten te organiseren.

Dinsdag 27 juli 2021.
SPORT EN SPEL

13:00 tot 17:00

Donderdag 5 augustus 2021
DISNEY QUIZ EN KNUTSEL

14:00 tot 17:00

Dinsdag 30 augustus 2021
KUNSTPROJECT VAN HOUT

14:00 tot 17:00

zaterdag 4 september 2021
Tentoonstelling bekijk het maar

14:00 tot 16:00

Donderdag 29 juli 2021
BINGO EN KNUTSEL

14:00 tot 17:00

Woensdag 25 augustus 2021
SCHILDERIJ MAKEN

14:00 tot 17:00

Donderdag 2 September 2021
KUNSTPROJECT MAKEN

14:00 tot 17:00

Alle activiteiten worden in het tweespan gehouden.
in de bijgevoegde brief kunt u een korte uitleg lezen en hoe u uw kind kunt aanmelden.



Met stichting
jeugdbelangen zonderwijk de
zomervakantie door.

Best kinderen en ouders/verzorgers

Zoals jullie in de bijgevoegde flyer
kunnen zien organiseren wij dit jaar

verschillende activiteiten voor kinderen
t/m 12 jaar.  Deze activiteiten zijn gratis.
In deze brief vind u een korte uitleg hoe

en voor wanneer u uw kind op kan
geven en een korte uitleg van de

activiteiten.
Onze sport en spelmiddag is een middag
die vol met sport en spel opdrachten zit.

ieder kind krijgt een speelkaart en
probeert zoveel mogelijk punten te
halen. Voor degene die dat het beste

doet is er een prijsje.
Onze bingo en knutselmiddag hier gaan
de kinderen 2x 3 rondes bingoën na de
eerste 3 rondes gaan we een sneeuwbol
maken en als die klaar is gaan we nog 3

rondes bingoën.
Onze Disney quiz en knutselmiddag we
gaan eerst gezellig quizzen en daarna

lantaarns of een ridder maken.
Onze schildermiddag op deze middag

kunnen de kinderen een mooi schilderij
maken op een canvas. Dit mag vanalles

zijn.
Onze kunstproject middagen de ene dag

gaan ze met hout, spijkers en wol aan
het werk om zo een mooi kunstwerk te

maken.
De andere dag gaan ze van hout een
dromenvanger, vliegtuig of fotolijstje

maken.
De tentoonstelling is om alle dingen die

de kinderen hebben gemaakt aan het
publiek te tonen. Dit is natuurlijk niet

verplicht.

voor meer vragen kunt u terecht bij
jeugdbelangen@gmail.com of op de

jeugdbelangen-zonderwijk.jouwweb.nl,
hobbyclub-de-planeten.jouwweb.nl of

jocveldhoven.jouwweb.nl

Inschrijven voor de activiteiten kan t/m
woensdag 21 juli 2021 via de

bovengenoemde mailadres en websites
of het onderstaande inschrijfformulier
in de brievenbus doen bij het tweespan

______________________________________________
Inschrijfformulier

Naam:
____________________________________________

leeftijd: _______________
telefoonnummer:

_____________________________
E-mail:

______________________________________________

Doet mee aan kruis het vakje aan van
wat uw kind mee wil doen.

❏ sport en spel
❏ bingo en knutsel

❏ disney quiz en knutsel
❏ schilderij maken
❏ kunstproject dag 1
❏ kunstproject dag 2

mailto:jeugdbelangen@gmail.com

