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Verlenging maatregelen corona 

 

Gisteravond is tijdens de persconferentie door minister-president Rutte bekend gemaakt dat de maatregelen die 

gelden rondom de corona-crisis verlengd worden tot en met dinsdag 28 april a.s. Dit betekent onder andere dat de 

scholen tot die datum gesloten blijven.  

Wij beseffen dat dit een groot beroep doet op u als ouders. De leerkrachten doen hun uiterste best om u hierbij te 

helpen met vragen die u heeft. Schroom dan ook niet om deze via de mail te blijven stellen. De wijze waarop het 

team van Basisschool EigenWijs er in deze periode samen de schouders onder zet, vervult ons als directie, met trots 

en waardering. Deze waardering komt ook via leerlingen en ouders naar ons toe. Dank daarvoor.  

De meivakantie start voor de scholen binnen ons bestuur op zaterdag 18 april a.s. De volgende persconferentie is 

gepland op dinsdag 21 april a.s. Dit valt dus midden in de meivakantie. Het is afwachten hoe de situatie er na de 

meivakantie uitziet. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot Basisschool 

EigenWijs.  

 

Telefonisch contact 

 
Ondertussen zijn, na de berichtgeving aan u van afgelopen vrijdag, de leerkrachten begonnen met het contact 

opnemen met de ouders. We hebben afgesproken dat de leerkracht van het oudste kind in het gezin de ouders 

benadert om te informeren hoe het gaat. Het is fijn om even ‘live’ te horen hoe het met iedereen gaat. Daarnaast is 

er in de afgelopen periode vanuit verschillende ouders de vraag gekomen of het mogelijk is een Chromebook te 

lenen om zodoende de kinderen beter thuis het onderwijs te kunnen laten volgen. Als school staan wij daar positief 

tegenover. Hiertoe zijn de leerkrachten op dit moment nog met de inventarisatie bezig. Het spreekt voor zich dat we 

een prioritering hanteren: zo zijn eerst de gezinnen aan de beurt die niet beschikken over een device. Zodra de 

inventarisatie schoolbreed rond is, ontvangt u zo snel mogelijk bericht (eind deze week) of en wanneer u in de 

gelegenheid wordt gesteld om een device voor uw kind(eren) te komen lenen. 

 

Les op afstand 

 

Het team van Basisschool EigenWijs heeft in de afgelopen weken geanticipeerd op het feit dat de scholen langer dan 

tot 6 april gesloten zouden blijven.  

Het team is achter de schermen druk aan de slag gegaan met hoe digitaal onderwijs op afstand vorm en inhoud te 

geven. Er is hiertoe een digitale onderzoeksgroep gevormd. De bedoeling van deze onderzoeksgroep is om in eerste 

instantie onderzoek te doen naar digitale mogelijkheden die er liggen op het gebied van lesgeven op afstand en de 

middelen die er al landelijk hiertoe succesvol worden ingezet. Verder is het de verantwoordelijkheid van deze groep 

om advies te geven richting directie en team op het gebied van digitaal onderwijs, zodat het team weet op welke 

juiste wijze er les op afstand gegeven kan worden.  

 

 



 

 

Nieuwe thuiswerkpakketten 

 

Alle leerkrachten zijn druk bezig met het maken van nieuwe thuiswerkpakketten. Deze thuiswerkpakketten bestaan 

uit werkboeken die eigendom zijn van de school en uitleg over digitaal werkmateriaal, inclusief inlogcodes. We zijn 

voornemens om de werkboeken van de groepen mee naar huis te geven, maar we vragen jullie hier zorgvuldig mee 

om te gaan.   

  
Aanstaande maandag gaan de leerkrachten de nieuwe lespakketten aan huis bezorgen bij leerlingen die wonen op 
postcode 5501, 5503 en 5505. Ouders die in een ander postcodegebied wonen, dienen de de pakketten zelf op te 
komen halen. Dit gebeurt, in verband met het veiligheidsaspect, door één ouder. U ontvangt hierover meer 
informatie via de groepsnieuwsbrief van aanstaande vrijdag. 
 

Opvang 

  
Met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid wordt iedereen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en 

thuis te werken. Hierdoor lukt het bijna alle ouders om zelf de opvang van de kinderen vorm te geven. Dat is heel erg 

fijn. Ouders die beide in een cruciaal beroep werken en de opvang niet op een of andere manier geregeld krijgen, 

kunnen een mail sturen naar admin.veldhovenmidden@veldvest.nl om bij het Secretarieel Team aan te geven dat ze 

opvang nodig hebben. Ouders waarvan er 1 in een cruciaal beroep werkt, worden door de gemeente en het RIVM 

dringend verzocht zelf voor opvang te zorgen, bijvoorbeeld door de andere ouder die thuis werkt. Ondanks dat we 

beseffen dat dit een groot beroep op u doet, ondersteunen we deze werkwijze en vragen we u eerst of u de opvang 

niet op een andere manier kunt organiseren. Indien dit echt niet lukt, kunt u via 

admin.veldhovenmidden@veldvest.nl een aanvraag doen.  

 

Ouders die niet in cruciale beroepen werken, hebben geen recht op opvang. Indien u vermoedt recht te hebben op 

nood- of crisisopvang, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14040 en daar een aanvraag 

doen. Zij hanteren dezelfde criteria als hierboven beschreven, maar kunnen uitzonderingen maken als er 

bijvoorbeeld sprake is van psychische problemen, overbelasting, of andere specifieke omstandigheden.  

 

Leerlingen die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, mogen sowieso niet naar de opvang komen.  

Ook leerlingen waarvan een gezinslid verkouden is, koorts heeft of hoest, mogen ook niet naar de opvang. Bij het 

brengen en halen van de kinderen vragen we u de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen, en dus in ieder geval 

1,5 meter afstand te houden. Met alle maatregelen zorgen we er samen voor dat we deze periode goed (en gezond) 

doorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Branchevereniging kinderopvang, branchevereniging maatschappelijke opvang, BOINK.  
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Microsoft Teams voor de groepen 1 tot en met 5 

 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn wij momenteel druk bezig om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk 

in te richten. Vanuit dit onderzoek is besloten om met de groepen 1 t/m 5 te starten met Microsoft Teams, in 

samenwerking met ZuluConnect. In dit digitale klaslokaal kunnen de leerkrachten opdrachten en instructies delen, 

maar ook contact leggen met de leerlingen. 

Inmiddels is er voor alle kinderen een inlognaam en wachtwoord aangemaakt. Dat betekent dat u (vanaf nu) ook 

samen met uw kind(eren) kunt kijken in de leeromgeving. Daarvoor is het wenselijk dat u Teams installeert op uw 

tablet of computer. De webversie mist een aantal mogelijkheden. 

Hoe Microsoft Teams werkt en hoe u het programma kunt installeren, wordt uitgelegd in het volgende filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc&feature=youtu.be 

 

We vertrouwen erop dat het lukt om Teams te installeren op uw laptop, iPad of telefoon. U heeft hiervoor een 

inlognaam en wachtwoord van uw kind nodig.  

Deze gebruikersnaam en wachtwoorden volgen voor de groepen 1,2 en 3 in een aparte mail. 

De leerlingen van groep 4 en 5 kunnen zich aanmelden door hun wachtwoord voor ZuluConnect te gebruiken. De 

gebruikersnaam is als volgt: voornaam.achternaam@leerling.veldvest.nl.  

Bijvoorbeeld jan.devries@leerling.veldvest.nl. 

 

Wanneer er nog vragen zijn, kunnen deze natuurlijk via de mail aan de groepsleerkracht van uw kind gesteld 

worden. 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

 
In onderstaand overzicht staan de schoolvakanties en feestdagen van schooljaar 2020-2021 opgenomen. De 

studiedagen worden nader bepaald en ziet u daarom nog niet terug in dit overzicht. U ontvangt deze aan het einde 

van het schooljaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen 2020 gaan niet door  

 

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus gaan de Koningsspelen op 8 mei a.s. niet door. 

Vanuit de landelijke organisatie vindt ‘Team Koningsspelen’ het niet verantwoord of gepast om het sportieve 

Oranjefeest te organiseren. 
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Het besluit om de Koningsspelen dit jaar niet te organiseren is genomen in overleg met onder andere de ministeries 

VWS en OCW. De beslissing om het dit jaar niet te organiseren, is er dan ook één die zorgvuldig is genomen door de 

organisatie. Zij hopen er volgend jaar een mooie editie van te kunnen maken. 

In verband met de sluiting van de scholen tot en met 28 april a.s. is het voor de organisatie van de Koningsspelen van 

onze school organisatorisch niet mogelijk om het evenement rond te krijgen. Wij danken u in ieder geval hartelijk 

voor de reeds aangeboden hulp en hopen in de toekomst wederom een beroep op u te mogen doen.  


