
 

Week  19 

10 mei 2019 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen 

 

Voor de meivakantie hebben we de toets van rekenen blok 9 afgerond met de toets. De resultaten zijn binnenkort in 

Parnassys te zien. Inmiddels zijn we gestart met een volgend blok. In dit blok komt het volgende aan de orde: 

 

Kommagetallen: 

Betekenis van kommagetallen bij geld, meters, kilometers, temperatuur en gewicht. De volgorde van 

kommagetallen, het vergelijken en ordenen van benoemde kommagetallen, ligging van benoemde en onbenoemde 

kommagetallen op de getallenlijn, verschil bepalen tussen twee eenvoudige benoemde kommagetallen, optellen en 

aftrekken van eenvoudige, benoemde kommagetallen. 

 

Meten: 

Oppervlakte bepalen van figuren met rechte hoeken, oppervlakte bepalen van driehoeken, paralellogrammen, 

trapezia door die om te zetten naar een of meer rechthoeken, oppervlakte van figuren met onregelmatige vormen 

benaderen. 

 

 

 

W.O 

We zijn momenteel nog bezig met het hoofdstuk Pruiken en revoluties van geschiedenis. Voor de vakantie hebben 

we aangegeven dat de kinderen nu ook thuis in de digibordlessen en de werkbladen kunnen via zuluconnect. We zijn 

erachter gekomen dat dit bij groep 6a nog niet goed was ingesteld. Dit is inmiddels aangepast en de leerlingen 

kunnen nu wel bij de documenten en de lessen. We hopen dat ze hier gebruik van maken bij de voorbereiding van 

de toets die in de week van 20 mei gepland staat. Zij krijgen het leerblad van dit hoofdstuk dinsdag mee naar huis. 

 

 

 

Cito 
In de week van 27 mei beginnen we weer met de Cito-toetsen. Deze hebben we over 3 weken verdeeld. We willen u 
vragen of u tijdens de Cito toetsen ervoor wilt zorgen dat er in de ochtenden geen afspraken buiten school gepland 
staan.  
  



 

Thema’s 

 

Schoolreisje Toverland 

Dinsdag 11 juni is het zover: de kinderen gaan op schoolreis! De kinderen uit de groepen 6/7 van basisschool 
EigenWijs en MB3 en BB van de Verrekijker gaan naar Toverland. 

Om 8.15u worden de kinderen in de eigen groep verwacht, zodat zij om 8.30u met de bus kunnen vertrekken. De 
kinderen worden rond 18.00u terug op school verwacht. De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, gelieve geen 
auto’s daar te parkeren. 

De kinderen moeten zelf drinken meenemen. Het is het gemakkelijkste om een drinkflesje mee te nemen, zodat de 
kinderen het flesje gedurende de dag kunnen navullen. 

Voor de lunch wordt gezorgd, we eten frietjes en een snack. U heeft altijd de mogelijkheid om uw kind extra brood, 
fruit en drinken mee te geven mocht uw kind dat nodig hebben. 

De kinderen mogen snoep meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Geld en een telefoon hebben de kinderen 
niet nodig. Denkt u verder aan zonnebrand bij warm weer en eventueel een regenjas bij slechter weer. 

Om de kinderen van onze school goed te herkennen, krijgen de kinderen allemaal een T-shirt van school aan. Deze 
krijgen ze op de ochtend van vertrek. Aan het einde van de dag worden ze weer ingeleverd bij de eigen leerkracht. 

Wij hebben er zin in! 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. 

Met vriendelijke groet, 

De schoolreiscommissie 

 

Organisatorisch 

 

Medezeggenschapsraad Veldhoven Midden 

Basisschool EigenWijs en sbo de Verrekijker hebben een gezamenlijke schoolraad waarin de medezeggenschapsraad 
opgenomen is. In deze schoolraad praten ouders en personeel mee over het beleid van de school. De zittingstermijn 
van een ouder loopt af en is bereid om zich herkiesbaar te stellen. We willen u de mogelijkheid geven om u aan te 
melden. Mochten er aanmeldingen zijn schrijven we verkiezingen uit. U kunt zich tot en met 24 mei 2019 aanmelden 
bij de voorzitter van de schoolraad, Lisanne Oerlemans (lhs.kopinga@summacollege.nl) 

  



 
 
Agenda 
 

- 30 mei Hemelvaartsdag, kinderen zijn vrij 
- 31 mei, de kinderen zijn vrij 
- 6 juni studiedag, de kinderen zijn vrij 
- 11 juni schoolreisje 

 

Hiep Hiep Hoera 

 

 

De komende weken zijn er geen jarigen. 

 

 

 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 24 mei. 

 

Met vriendelijke groet,  

Debby Mutsaers, Carlijn Elias en Karen de Vaan 


