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Terugblik op de volledige heropening van de school 

 
 

Vanaf maandag 8 juni jl. heeft Basisschool EigenWijs haar deuren geopend om alle leerlingen weer te ontvangen. Wij 

kijken terug op een geslaagde (her)opening. Dat geldt ook voor de organisatie rondom het brengen en ophalen van 

de leerlingen. Het bewegingsverkeer in en rondom de school behoeft in het belang van de veiligheid en gezondheid 

van u en uw kind(eren) en andere betrokkenen nog de nodige aandacht. 

 

We bemerken dat het bewegingsverkeer aan de kant van de Van Aelstlaan goed en rustig verloopt. Echter, bij de 

hoofdingang is het bij het ophalen en wegbrengen van de jongste leerlingen erg druk. We merken dat ouders blijven 

wachten tot hun kind uit de groepen 1-2 met de leerkracht naar binnen zijn gegaan. We verzoeken u met klem uw 

kind af te zetten bij de leerkracht in het betreffende vak en dan meteen weer huiswaarts te keren.  

Het ophalen van leerlingen uit groep KE verplaatsen wij naar het vak van groep van KB en KD, bij de poort van 

Nummereen. Daarmee blijft de promenade als doorloopgebied meer vrij voor de leerlingen van de overige groepen. 

Voor het wegbrengen, houden wij het huidige vak aan. Wanneer u te voet of met de fiets komt en uw kind zit in 

groep 4 t/m 8, dan willen wij u vragen om uw kind aan de Van Aelstlaan af te zetten in plaats van bij de hoofdingang. 

Ouders van Basisschool EigenWijs mogen geen gebruik maken van de kiss-and-ride zone aan de Van Aelstlaan; deze 

is uitsluitend bedoeld voor ouders van SBO De Verrekijker.  

 

Indien u een kleuter en een of meerdere oudere kind(eren) op school heeft, vragen wij u om met uw oudere 

kind(eren) af te stemmen dat u wat verder weg gaat staan (over het fietspad) en een centrale plek afspreekt vlakbij 

de parkeerplaats, zodat de promenade bij de fietsenstalling wat meer vrij blijft en het overzicht behouden blijft.  

Wij vertrouwen erop dat wij de komende weken op uw medewerking kunnen blijven rekenen om het naar school 

gaan zo veilig mogelijk te laten verlopen.  

 

 

Informatie rondom groepsverdeling en uithuizing naar Basisschool De Rank 
 

 

Beide scholen van Veldhoven Midden zijn volop bezig met de formatie en de groepsverdeling voor schooljaar 2020-

2021. We streven hierbij naar een zo optimaal mogelijke situatie. Binnen stichting Veldvest wordt echter ieder jaar 

een datum afgesproken waarop de scholen de informatie met ouders mogen delen. Hierbij is het van belang dat een 

en ander tegelijkertijd gecommuniceerd wordt naar de ouders van verschillende scholen. Dit in verband met 

mobiliteit binnen de Stichting. Zodra er meer bekend is zullen wij u hierover informeren. 

 

Zoals u weet zijn in de MFA-Midden, naast basisschool EigenWijs, ook SBO De Verrekijker en 

kinderopvangorganisatie Nummereen gehuisvest. Al enige tijd is er sprake van een toename in het leerlingaantal op 

De Verrekijker en wel zodanig dat er in het gebouw van de MFA ruimtetekort ontstaat. Basisschool EigenWijs kan 

volgend schooljaar 16 groepen formeren (4 kleutergroepen, 2 groepen 3, 2 groepen 4, 2 groepen 5, 2 groepen 6, 2 

groepen 7 en 2 groepen 8). 

Vanwege het feit dat er op SBO De Verrekijker leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag onderwijs volgen, 

heeft het bestuur van stichting Veldvest besloten dat -in geval van een tekort aan lokalen- de leerlingen van 

Basisschool EigenWijs zullen uitwijken naar een andere locatie, namelijk naar Basisschool De Rank, Eikebeek 2, 

5501CN te Veldhoven. Wij kiezen hierbij voor de groepen 7, omdat deze leerlingen oud genoeg zijn om zelfstandig 

de afstand te overbruggen. De groepen 8 blijven in de MFA Midden, zodat zij het einde van hun schoolcarrière op 

Basisschool EigenWijs kunnen afronden. Dit onderwerp is op donderdag 04 juni jl. uitgebreid besproken met de 

Schoolraad. De ouders van de huidige groepen 6 zijn hierover reeds via een separate brief over geïnformeerd. 



 
 

Calamiteitendag 
 

 

Gelukkig hebben we -ondanks de corona-crisis- ook dit schooljaar geen gebruik hoeven te maken van deze 

gereserveerde dag. Dit houdt in dat vrijdag 10 juli 2020 niet ingezet hoeft te worden als calamiteitendag en dat dus 

alle leerlingen op donderdag 9 juli a.s. hun laatste schooldag hebben. 
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Bijlage(n): 

- Flyer Trots op d'Ekker 

Musical Basisschool EigenWijs 08-07-2020 

Doorschuifochtend 01-07-2020 (10.45-11.45 uur) 

Calamiteitendag 10-07-2019 

Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020 



Hoe is het om in uw wijk te wonen? 

Waar bent u trots op? Wat kan er beter?

Laat het ons weten!  
 

Stuur uw reactie naar: 
Sterrenlaan 5, 5503 BG te Veldhoven 
Of laat online een bericht achter. 

Prima geregeld...of toch niet?
Dat weet u het beste!

Wonen in d'Ekker

www.cordaadwelzijn.nl/trots-op-dekker

http://www.cordaadwelzijn.nl/trots-op-dekker


gezondheid en leefstijl
sociaal en actief 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid
wonen en voorzieningen
veiligheid en openbare inrichting
economie
duurzaamheid

Wonen in een fijne buurt is goud waard!
Een plek waar mensen naar elkaar omkijken. Waar u zich veilig voelt.
Waar genoeg voorzieningen zijn zodat u lekker kunt sporten, winkelen. 
Of kunt genieten van leuke activiteiten en gezellig contact met elkaar. 
 
Trots op d'Ekker 
Met het project 'Trots op d'Ekker' willen wij ons inzetten om deze wijk nog
prettiger te maken om in te wonen. Want wonen met plezier betekent 
beter in uw vel zitten. En dat vinden we belangrijk.
 
Daarvoor kijken we naar zeven gebieden: 

 
Samen met u!
Want daar hebben wij u voor nodig. 
 

U weet wat er leeft in uw omgeving
Waar buurtgenoten over mopperen of juist mee blij zijn.
U kent die bijzondere plekjes in de wijk. Die bijzondere mensen die altijd 
net een stapje meer doen, of juist wat extra aandacht nodig hebben.
 
Vertel het ons. Wij luisteren graag.
 

Vragen?
Heeft u nog vragen dan kunt u ons bellen op 040-253 34 43.
Of stuur een mailtje naar trotsopdekker@cordaadwelzijn.nl
 

Bezoek onze website: www.cordaadwelzijn.nl/trots-op-dekker
 
 
 
 
 
 

= Trots op d'Ekker

 
Stuur uw reactie (anoniem) naar: 
 

Sterrenlaan 5, 5503 BG te Veldhoven
Of laat een berichtje achter op ons online prikbord:
www.padlet.com/cordaadwelzijn/dekker
 

Met dank aan: Cordaad Welzijn, Lunetzorg, Severinus, RSZK, GGD BZO, Pozob, Woonbedrijf, Thuis en Gemeente Veldhoven.

http://www.cordaadwelzijn.nl/trots-op-dekker
http://www.padlet.com/cordaadwelzijn/nl/dekker

