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Afscheid Iris Verhees - Karácsony 
 

 

Beste ouders, 

 

Mijn zwangerschapsverlof zit er bijna op. Na drie mooie schooljaren op Basisschool 

EigenWijs werkzaam te zijn geweest zal ik na mijn verlof terugkeren op twee andere 

scholen binnen Stichting Veldvest, namelijk op de Prins Willem Alexanderschool (PWA) en  

de Meester Gijbelsschool. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging binnen Stichting Veldvest.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Iris Verhees-Karácsony 

Medewerker Secretariaat 

 

 

 

Administratie Basisschool EigenWijs  

 
 

Tijdens het zwangerschapsverlof van Iris Verhees – Karácsony heeft Kim van den Broek haar werkzaamheden 

overgenomen op de administratie van Basisschool EigenWijs. 

 

Aangezien Iris haar werkzaamheden bij Veldvest op twee andere scholen gaat voortzetten, hebben wij Kim bereid 

gevonden om haar werkzaamheden ook na het zwangerschapsverlof over te nemen.  

 

De administratie blijft gewoon bereikbaar op het emailadres: admin.veldhovenmidden@veldvest.nl . 

Wij wensen Kim veel succes en werkplezier toe op onze school. 

 

 

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang 
 

 
Op donderdag 21 oktober a.s. is er op Basisschool EigenWijs van 15.30 uur tot 16.30 uur een kijkmoment voor 
ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind.  Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom. 
We willen u vragen om uw aanwezigheid bij het kijkmoment van tevoren aan te geven. Dit kunt u doen door een  
e-mail te sturen naar admin.veldhovenmidden@veldvest.nl.    
  
Ouders en kinderen worden ontvangen door Wendy Michielse – Vreeswijk (Regisseur en leerkracht Basisschool 
EigenWijs). Er kan een kijkje genomen worden in de (kleuter)groepen. Tevens zijn er verschillende activiteiten waar 
uw kind aan deel kan nemen. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.  
  
Ouders kunnen tijdens het kijkmoment een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden het fijn als we 
al in een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor kunnen wij anticiperen 
op de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar. 
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Basisschool EigenWijs organiseert dit kijkmoment samen met Nummereen Kinderopvang. Ouders die zich willen 
oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en naschools) zijn op dit 
moment ook van harte welkom. Tijdens het kijkmoment kan er ook een kijkje genomen worden bij Nummereen 
Kinderopvang.  
 
Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) aan. 
De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De kinderen van de 
kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen. Op het moment dat een kind 
vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, is de werkwijze al bekend. De 
kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. Op deze manier zorgen Basisschool 
EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor het kind. 
 

 

 

Oudergesprekken Basisschool EigenWijs 
 

 

Op 11 en 16 november a.s. vinden op Basisschool EigenWijs oudergesprekken (ontwikkelgesprekken) plaats. 

Wij zijn erg blij om u voor deze gesprekken weer op school te mogen ontvangen. 

Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over het aanmelden voor deze gesprekken. 

 

 

 

OOP gesprekken SBO De Verrekijker 
 

 

Binnenkort ontvangt u via de Parro-app aanvullende informatie over de aanstaande OPP-gesprekken. Deze 

staan gepland in de week van 1 november.  

In tegenstelling tot de voorgaande schooljaren, ontvangt u een digitale oudercode waarmee u kunt 

inloggen om het OPP vooraf te kunnen lezen. Deze zullen dus niet meer uitgeprint worden meegegeven aan 

de leerlingen. 
 

 

 

Controle AVG 
 

 

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, dan kan dit (alleen in oktober) in de Parro App (bij “Privacy 

voorkeuren”.  

Gedurende het gehele jaar kunt u wijzigingen schriftelijk doorgeven via mailadres: 

admin.veldhovenmidden@veldvest.nl 
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Vanaf half 9 binnenkomen via de hoofdingang 
 

 

Ouders zijn ervoor verantwoordelijk, dat hun kind op tijd op school is. Dit zodat er 

optimaal gebruik kan worden gemaakt van de lestijd. Laatkomers missen een deel van de 

les én verstoren die les voor anderen. Te laat komen wordt genoteerd als ongeoorloofd 

verzuim. Als dit meerdere keren voorkomt, zijn wij als school verplicht dit te melden bij 

de leerplichtambtenaar. Uiteraard informeren wij u hier te allen tijde over. 

 

Is uw zoon of dochter onverhoopt iets te laat op school? Dan kan hij of zij niet meer via 

de zij-ingang naar binnen, deze sluit om 8.30 uur. Leerlingen die later dan 8.30 uur op 

school komen, komen via de hoofdingang naar binnen. 

Vervolgens melden zij zich bij meneer Ruud. Hij brengt deze leerlingen naar de groep. 

 

 

 

 

Hoofdluis controle 
 

 

Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen na elke vakantie, door hulpouders, gecontroleerd op hoofdluis.  

Na de herfstvakantie zullen we weer starten met deze controle. 

Effectieve bestrijding is alleen mogelijk als het probleem gezamenlijk wordt opgepakt en er gelijktijdig behandeld 

wordt. Zowel ouders als school hebben een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van hoofdluis. Ouders 

zijn verantwoordelijk voor de controle en verwijdering van hoofdluis uit de haren van hun kinderen. Hiertoe treft u 

bijgaand een informatief document aan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ter 

ondersteuning. 

 

Werkwijze school 

Bij constatering van hoofdluis in de groep wordt meteen de brief “Informatiebrief voor ouders - hoofdluizen” aan elk 

kind van de groep meegeven of via de mail verspreid.  

De leerkracht brengt de ouders van de betreffende leerling zo spoedig mogelijk op de hoogte. Daarna moet het kind 

thuis gecontroleerd én behandeld worden. Indien er bij een leerling/ gezin aanhoudend hoofdluis aanwezig is, dan 

wordt -op aanwijzing van de school- de GGD ingeschakeld. Zij bespreken dan telefonisch de behandeling en kunnen 

nog aanvullende tips geven. 

 

 

 

Belangrijke data 

 
 

Hieronder volgt een overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar. 

 

• Nationaal schoolontbijt   4 november 2021  

• Oudergesprekken BS EigenWijs  11 + 16 november 2021 
 

 

 

 

 



 
 

 

Vakanties: 

Herfstvakantie    25-10-2021 t/m 31-10-2021 

Kerstvakantie     25-12-2021 t/m 08-01-2022 

Voorjaarsvakantie   28-02-2022 t/m 05-03-2022 

2e Paasdag     18-04-2022     

Koningsdag  27-04-2022     

Meivakantie     25-04-2022 t/m 08-05-2022 

Bevrijdingsdag   05-05-2022     

Hemelvaart  26-05-2022 t/m 29-05-2022 

2e Pinksterdag  06-06-2022     

Zomervakantie  25-07-2022 t/m 04-09-2022 
 

 

Op de volgende momenten staan de studiedagen gepland: 

 

- Dinsdag 23 november 2021 
- Woensdag 2 februari 2022 
- Donderdag 31 maart 2022 
- Dinsdag 7 juni 2022  
- Vrijdag 22 juli 2022 (Calamiteitendag*) 

 

* Vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- Informatie document hoofdluis – RIVM 
- Kliederkerk Veldhoven 
- Info brief Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk 
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Beestjes in je haar 
 

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met 

vies of schoon haar. Een hoofdluis gaat in je haar zitten en legt daar tot 

wel 6 eitjes per dag in je haar. Voor je het weet zit heel je haar opeens 

vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van jouw hoofd weer 

heel gemakkelijk naar een ander hoofd wandelen. Op die manier kunnen 

al je vrienden en vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook je vader, je 

moeder, broertjes of zusjes. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel 

mogelijk weg te krijgen. 

 
Hoe ziet hoofdluis eruit? 

Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een 

sesamzaadje. Als de hoofdluis een beetje van jouw bloed opzuigt 

verandert hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten (zo noem je de 

eitjes van de hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze 

zitten op het haar, dicht bij de haarwortel. 

 
Hoe weet je of je hoofdluis hebt? 

Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als 

er meer komen, krijg je vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis 

hebt door heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het haar te laten controleren. 

Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes. 

 

Hoe krijg je hoofdluis weg? 

Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, 

twee weken achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden 

dicht op elkaar staan. De neten kam je het moeilijkste weg. Die zitten 

namelijk aan het haar vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal 

wegkammen, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je je haar met 

azijn natmaakt, laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis 

gebruiken, maar ook dan moet je elke dag goed kammen. 

 

Hoofdluis heb je niet alleen 

Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de 

juf of meester weet dat je het hebt. Zij kunnen andere ouders vragen om 

op hoofdluis te letten bij hun kinderen. Ook je broertjes en zusjes en je 

vader en moeder moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Je ouders kunnen 

op school of bij de GGD informatie krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je 

hoofdluis weg krijgt. Op de website van het RIVM is ook veel informatie 

te vinden over hoofdluis en behandeling van hoofdluis: 

www.rivm.nl/hoofdluis. 
 

Op deze website vind je: 

• Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole en behandeling 

• Veelgestelde vragen en antwoorden over hoofdluis 

http://www.rivm.nl/hoofdluis
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• Weetjes over luizen 

• Richtlijn Hoofdluis 

• Stappenplan controleren en behandelen hoofdluis 





 
 
 
Zondag 10 oktober is er weer een nieuwe Kliederkerk! 
  
Het thema is: 'Een nieuw begin'.  
  
De Kliederkerk van 10 oktober heeft als thema 'een nieuw begin'. We houden weer een Kliederkerk  
in de vertrouwde vorm, dat voelt als een nieuw begin. Met de bekende ingrediënten.   
 
Ingrediënten  
De ingrediënten van een Kliederkerk zijn: ‘Samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’.  We 
knutselen een uur, vervolgens een korte viering (van een kwartier) en tenslotte gaan we lekker eten 
met elkaar. Jullie zijn van harte welkom! Samen leren we van elkaar en genieten we van elkaar. Alle 
generaties samen. 
 
Dus: 
- Thema: 'Een nieuw begin’ 
- Datum: zondag 10 oktober (van 16.00 uur tot 18.00 uur) 
- Plaats: Immanuel kerk (Teullandstaat 1, Veldhoven) 
 
Stuur gerust deze mail door aan (groot-)ouders met kinderen. 
 
Op  www.immanuelkerkveldhoven.nl/kliederkerk zijn ook nog wat foto’s te vinden. 
 

https://immanuelkerkveldhoven.us5.list-manage.com/track/click?u=391e5182e88a4e6661dba0729&id=b1200a9a10&e=cf15b296f2


 

 

Informatie over de clubs van Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk  

Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk heeft twee clubs onder de paraplu die wekelijks activiteiten 

organiseren voor de jeugd t/m 13 jaar.  

Er zijn wekelijks 2 clubs actief: 

Het JOC (Jeugd Ontspannings Club) 

Elke vrijdagavond van 19.30 - 22.00 uur. 

Hier worden spelletjes gedaan; tafelvoetbal, airhocky, sjoelen maar ook gezelschapsspelletjes. 

Heb je gewoon zin om wat te hangen en kletsen met je vrienden dan kan dat natuurlijk ook. 

Er is elke week een DJ aanwezig die de muziek verzorgt 

De leeftijdsgroep zijn de 7 t/m 13  jaar  

Meer weten? Kijk dan even op de site: www.jocveldhoven.jouwweb.nl 

Of mail naar Yvonne Gerrist. 

secretariaatjocveldhoven@hotmail.com 

Dan is er hobbyclub de Planeten 

Gezellig knutselen; van kleien tot schilderen en van figuurzagen tot hout branden. 

Wekelijks actief op de woensdagmiddag en avond en op de donderdagavond. 

De woensdagmiddagen zijn we de 1ste drie woensdagmiddag van de maand actief  

Leeftijdsgroep 4 t/m 7 jaar 

Tijd: 14.30 – 16.00 uur 

 Woensdag en donderdagavond: 

Leeftijdsgroep 7 t/m 12 jaar   

Tijd 18.30 – 20.00 uur 

Meer weten? Kijk even op www.hobbyclub-de-planeten.jouwweb.nl 

Of mail naar Petra Sprengers: turbo__peet@hotmail.com 

Meer weten over Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk?                        

www.jeugdbelangen-zonderwijk.jouwweb.nl 

 Het thuishonk van Stichting Jeugdbelangen en de clubs is 

Ontmoetingscentrum ’t Tweespan, Mira 2 in Veldhoven. 
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