
 

Week 36 

4 september 2020 
 

 

  

 

Activiteiten Gouden Weken  

 

In de komende weken starten de theaterlessen en gymlessen Capoeira. De 

theaterlessen worden gegeven door een dramadocent in het kader van 

groepsvorming. De lessen Capoeira zullen iedere dinsdag buiten plaatsvinden op 

het basketbalveld. Willen de leerlingen de komende dinsdagen makkelijk zittende 

kleding aantrekken of sportkleding in een tas meenemen naar school? In principe 

hebben wij ook op iedere dinsdag gym, dus de leerlingen mogen zichzelf 

aanwennen om dan sportkleding mee te nemen.  

 

 

Ziekmelden, verlof etc. 

 
 
Indien uw kind ziek is of later op school komt, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 08.00 uur en 08.30 uur door 
te bellen naar basisschool EigenWijs.  
 Het is om verschillende redenen wenselijk dat dit voor aanvang van school duidelijk is:  
- wanneer er een calamiteit ontstaat, hebben we een duidelijk overzicht welke kinderen er wel en niet in het gebouw 
aanwezig zijn/waren;  
- zodat we snel inzicht hebben wanneer de leerling niet op school aangekomen is en kan er meteen actie 
ondernomen worden. 
 
Verlof voor een bruiloft, begrafenis e.d. moet worden aangevraagd door middel van een verlofformulier. Dit 
formulier is verkrijgbaar via de website: https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/ of ligt in de groep.  
De leerlingen nemen het ingevulde formulier mee naar school en leveren het in bij de leerkracht. Het is niet de 
bedoeling om als ouder hiervoor de school in te komen.  
 
Voor een tandarts-, logopedie-, fysiobezoek, o.i.d. is het niet nodig een verlofformulier in te vullen. Het is 
voldoende wanneer u de administratie mailt en de leerkracht in de cc opneemt.  
 
Wanneer een leerling onder schooltijd opgehaald of weggebracht wordt om naar bijvoorbeeld de tandarts te gaan is 
het niet de bedoeling dat ouders hun kind binnen komen ophalen. Zij dienen tijdig bij de leerkracht aan te geven hoe 
laat hun kind opgehaald wordt en de leerling loopt op dat tijdstip zelf naar buiten.  
 
Op het moment dat er een afspraak is gemaakt voor een oudergesprek en dit plaatsvindt op school, zullen de 
leerkrachten een triage toepassen en uiteraard de richtlijnen van het RIVM volgen. Dit betekent dat u een formulier 
dient in te vullen met een gezondheidscheck en uw gegevens moet noteren, zodat in geval van een uitbraak snel een 
bron- en contactonderzoek door de GGD kan worden opgestart.  
 
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Voordat u uw kind naar school toe stuurt is het belangrijk om te 
controleren of hij of zij geen klachten heeft.  
 

 

 



 
 
 

 
Groepsvorming 

In het kader van groepsvorming hebben wij gesproken over de waarden die we als 

groep belangrijk vinden. We hebben deze waarden verder uitgewerkt met normen. 

Hieronder ziet u een waarde als voorbeeld. 

Ook tijdens reken- en taallessen krijgen de leerlingen opdrachten waarbij ze in 
verschillende groepen moeten samenwerken. We hebben hierbij al gesproken over 
de verschillende rollen die de leerlingen dan aannemen of aan kunnen nemen. Ze 
leren zichzelf goed kennen, maar leren ook ruimte te nemen en ruimte te geven. 
 
 
Zie hier rechts een foto met humor uit groep 7. ‘Juf, we gingen toch mindmappen.’ 
 

 
 

Ondersteuning 

 

 

Deze week is ook het Levelwerk, de instructiegroepen en eventuele andere begeleiding van start gegaan. In de 

planning is opgenomen wanneer welke leerlingen hiervoor aan bod komen. De leerlingen weten wanneer ze 

hiervoor aan de beurt zijn en ook de andere leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. Dit geeft overzicht en 

daardoor loopt het onderwijsproces steeds meer vanzelf.  

 
 
Agenda 

 
 
 

- maandag 7 september: theaterles 
- woensdag 9 september gastles bureau Halt. Thema: invloed van de groep. 
 
 

 
 
 



 

 
Verjaardagen 
 
 
Hieperdepiep hoera voor: 
 
Aankomende week zijn er geen jarigen in groep 7. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Bianca van Beek, Debby Mutsaers (7A) 
Erik van Woerden en Rachel Smets (7B) 
 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 11 september. 


