
 

 
21 mei 2021                                                         Zesje 19 

 

Inhoud  

 
Rekenen 
Deze week hebben de leerlingen blok 9 afgerond met de toets. De cijfers hiervan kunt u terugvinden in ParnasSys. 
Volgende week zullen we starten met blok 10.  

 
 
Taal 
Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema: Plankenkoorts. In dit thema staan weer 40 nieuwe themawoorden 
centraal. De leerlingen krijgen hiervan weer de woordenlijst en flitskaartjes waarmee geoefend kan worden.  
Bij de lessen taal Verkennen staan de doelen: ik leer welke woorden je kunt gebruik om je gevoel te beschrijven en ik 
leer aan welke woorden je kunt zien of iemand positief of negatief over iets is centraal. Bij spreken en luistern zullen 



 
er weer denkgesprekken gevoerd worden rondom het thema. Hierbij is er aandacht voor de aspecten: nadenken, 
mening geven, luisteren naar de ander en reageren op de ander. We sluiten dit thema af met het schrijven van een 
recensie over een voorstelling en natuurlijk de toets. 

 
Spelling 
Voor de vakantie hebben we blok 8 afgesloten met het dictee. Hiervan kunt u de cijfers terugvinden in ParnasSys. 
We zien dat het onderdeel werkwoordspelling door de leerlingen in groep 6 erg lastig bevonden wordt. Hier zullen 
we de komende weken tot aan de zomervakantie nog extra aandacht aan besteden. In de blokken 9 en 10 van Staal 
Spelling worden alle aangeboden spellingonderdelen-/categorieën herhaald.  

 
Wereldoriëntatie 
Voor de vakantie hebben we thema 3 van aardrijkskunde afgesloten met de toets. De resultaten hiervan kunt u 
terugvinden in ParnasSys. Deze week zijn we gestart met het vak geschiedenis. We zullen het hebben over het 
thema Pruiken en revoluties.  
In de tijd van Pruiken en revoluties, van 1700 tot 1800, worden burgers in Nederland kritisch over het bestuur. 
Stadhouder Willem V en zijn 'regentenkliek' krijgen het zwaar te verduren van de patriotten. Er ontstaat onder 
invloed van nieuwe, kritische ideeën onrust op veel plaatsen: de Franse revolutie en de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsstrijd zijn daar voorbeelden van. 

 

 

Burgerschap 
 
 
Bordsessies  
 
Tijdens de bordsessies zijn er weer bepaalde pedagogische doelen opgesteld. Groep 6A heeft vlak voor de vakantie 
het doel: we geven niet telkens een weerwoord als de juf of een klasgenoot iets tegen mij zegt. Ik denk zelf na of het 
nodig is om een reactie te geven en denk na over de manier waarop ik mijn reactie geef afgerond. De kinderen 
hebben de beloning (klassikaal wat spelletjes spelen) ook al ingezet.  
 
Groep 6B heeft het doel ook behaald. Dinsdag zal de beloning worden geïnd.  
 
Vanaf maandag zullen we kijken naar persoonlijke leerdoelen. De leerlingen krijgen een kaart waarop ze hun 
leerdoel met acties invullen. We zullen aandacht besteden aan het concrete gedrag dat zichtbaar moet zijn om een 
doel te behalen.  De pot met balletjes zal gevuld worden voor de doelen die per leerling behaald zullen worden. 
 
 

 

Organisatie  
  
  

Speurtocht door d’ Ekker 

Een aantal studenten van de Sociale Studies aan Avans Hogeschool Sociale Studies hebben contact opgezocht met 

onze school, met de vraag of wij naamsbekendheid kunnen geven aan hun gemaakte speurtocht.  

Voor hun stage bij Cordaad Welzijn in Veldhoven hebben zij, in samenwerking met Roy Frederiks, de wijk d’Ekker 

door middel van een wijkanalyse in beeld gebracht. Ze willen in deze wijk de kansen en mogelijkheden vergroten 

door te starten met een speurtocht in de wijk. De speurtocht is bedoeld voor alle inwoners van de wijk, van jong tot 

oud. Ze hebben voorafgaande een bericht in de Facebookgroep van d’ Ekker geplaats met daarin de vraag of de 

wijkbewoners mooie plekken willen inzenden. Deze inzendingen zijn verwerkt in de route. Er zijn verschillende 

speurtochten voor verschillende doelgroepen. De doelgroepen zijn als volgt: kinderen, jongeren, volwassenen en 

ouderen. De speurtocht start op 21 mei en is vanaf dan 4 weken uit te voeren. Elke doelgroep start op een bepaald 

punt, voor de kinderen (4 t/m 12 jaar) is dat MFA-MIDDEN. Vervolgens lopen ze de tocht aan de hand van QR-codes. 



 
Je voert de speurtocht uit in groepjes van maximaal 5 à 6 kinderen. Als laatste zijn er ook leuke prijzen mee te 

winnen.   

In de bijlage vindt u hierover een flyer en rondom de school hangen enkele flyers.    

Bij vragen kunt u een mail sturen naar: stagecordaaddekker@gmail.com 

 

Groep 7 op Basisschool de Rank (volgend schooljaar) 

Ook volgend schooljaar zullen de huidige groepen 6, groep 7 volgend schooljaar, uitwijken naar Basisschool de Rank. 

Om de huidige groepen 6 alvast vertrouwd te laten raken met de route naar BS de Rank en de omgeving van de 

Rank, gaan we de komende weken tot aan de zomervakantie een aantal keer met de klassen de verkeersroute van 

Basisschool EigenWijs naar Basisschool de Rank lopen en oefenen. Op die momenten, maar ook in groepsgesprekken 

in de klas, zullen we de omgeving en wat er belangrijk is omtrent de verkeersregels gaan verkennen. 

Naast de aandacht die er de komende weken uit zal gaan naar de verkeersomstandigheden zullen we in de klas ook 

aandacht besteden aan de overstap naar (tijdelijk) een ander schoolgebouw. Middels klassengesprekken en 

eventueel het maken van kleine opdrachtjes gaan we de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op deze overstap. 

   
Gymlessen 

Naar aanleiding van de landelijke versoepelingen willen wij, vanaf volgende week, op school ook de 

gymlessen weer meer in de gymzaal gaan organiseren. Mogelijk dat er door de leerkracht soms ook voor 

wordt gekozen om alsnog naar buiten te gaan, zeker als het mooi weer is. Echter is het vanaf volgende 

week prettig als uw kind zijn of haar gymspullen meeneemt naar school.  Vergeet ook de gymschoenen 

niet! Met gewone schoenen mogen de kinderen niet in de gymzaal gymmen. 

Hieronder ziet u de gymtijd van uw kind. 

   ma   di   woe   

8.30-9.30            

9.30-10.30   9.15-10.15 8B   9.15-10.15 5B   10.15-11.15   

3a   

10.30-11.30   8A   5A   11.15-12.15   

3b   

11.30-12.30            

12.45-13.45   4A   6A      

13.45-14.45   

   

4B   6B      

 

 

Meester René 

Vanaf deze week is meester René op basisschool Eigenwijs gestart om extra ondersteuning te bieden in de groepen 6 

en 8. Hieronder stelt hij zichzelf even voor. 

 

Ik ben meester René, 40 jaar- getrouwd en vader van 2 kinderen. Met mijn gezin woon ik in Waalre-dorp.  

 Ik werk ondertussen al ruim 17 jaar in het onderwijs. Ik heb ongeveer 7 jaar als leerkracht in het 

basisonderwijs gewerkt. Waarvan de laatste jaren ook vanuit de rol als intern begeleider. 

 Hierna heb ik de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Daar heb ik in totaal zo'n 10 jaar Engels 

gedoceerd. Op dit moment begeleid ik nog minimaal 1 dag in de week leerlingen (met een beperking) voor 

mailto:stagecordaaddekker@gmail.com


 

Engels door middel van afstandsonderwijs. 

 Tot aan de zomervakantie kom ik op basisschool EigenWijs ondersteuning bieden in de groepen 6 en 8. Dit 

in de vorm van één-op-één begeleiding en verlengde instructies in kleine groepen.  

  

Hartelijke groet, 

 

Meester René 

 

 
 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 
Maandag 24 mei – Tweede pinksterdag – Alle kinderen zijn vrij! 
Woensdag 2 juni – Studiedag- Alle kinderen zijn vrij! 
 
 
Verjaardagen 
23 mei - Pascal 
 
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! 
 

 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
Yvonne Heesakkers en Brechje van Lieshout 

 

 
 

 
  


