
 

   
 

Week 4 

24 januari 2020 
 

 

 

 

Citotoetsen midden groep 7 

 
Afgelopen week zijn we gestart met het afnemen van de midden toetsen van groep 7. Wij zijn gestart met 
werkwoordspelling en begrijpend lezen. Volgende week starten we met spelling en de week daarna hebben de cito 
toets voor rekenen. De leerlingen zijn hard aan het werk geweest en doen ontzettend goed hun best.  
 

Als de leerlingen eventueel zelf nog willen oefenen, kunnen ze met de volgende sites aan de slag:   
- www.leestrainer.nl   
- www.junioreinstein.nl    
- www.kids4cito.nl    
- www.spellingoefenen.nl    
- www.rekentuin.nl etc.   

 

Voorleeswedstrijd 

 

Op maandag 3 februari gaan we met beide groepen 7 naar theater De Schalm in Veldhoven. Hier 
zal de Veldhovense ronde van de Nationale Voorleeskampioenschappen plaatsvinden. Maaike 
uit groep 7B gaat onze school hier vertegenwoordigen! 
Wij gaan op de fiets naar het theater en het is dus de bedoeling dat alle leerlingen van groep 7 
op de fiets naar school komen deze dag. 

 

Kijkmoment nieuwe leerlingen en poster kleuren 

 

Kijkmoment nieuwe leerlingen 
Op dinsdag 04 februari a.s. zet Basisschool EigenWijs van 08.45 uur tot 09.30 uur haar deur open voor ouders die 
zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom. En in het 
bijzonder ouders met peuters die binnenkort naar de basisschool gaan. 
Basisschool EigenWijs organiseert dit kijkmoment samen met Nummereen Kinderopvang. Ouders die zich willen 
oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en naschools) zijn op dit 
moment ook van harte welkom. Tijdens het kijkmoment kan er uitgebreid kennisgemaakt worden met Basisschool 
EigenWijs en Nummereen. 
Ouders en kinderen worden om 08.45 uur ontvangen in de centrale hal voor een welkomstwoord en een korte 
toelichting over Basisschool EigenWijs en Nummereen Kinderopvang. Daarna worden ouders en kinderen rondgeleid 
door leerlingen van de Leerlingenraad en kunnen zij een kijkje nemen in de (kleuter)groepen. Uiteraard is er volop 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Tijdens dit kijkmoment kunnen ouders ook een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden het fijn als 
we al in een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor kunnen wij 
anticiperen op de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar. 
Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) aan. 

http://www.leestrainer.nl/
http://www.junioreinstein.nl/
http://www.kids4cito.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.rekentuin.nl/


 

   
 

De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De kinderen van de 
kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen. Op het moment dat een kind 
vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, is de werkwijze al bekend. De 
kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. Op deze manier zorgen Basisschool 
EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor het kind. 

U bent van harte welkom. Wij rekenen op een grote opkomst! 

Poster kleuren 
De leerlingen van Basisschool EigenWijs zullen (waar mogelijk) in de komende dagen in de groep een poster kleuren, 
waarop het kijkmoment voor nieuwe leerlingen, dat we houden op dinsdagochtend 4 februari a.s. van 8.45 uur tot 
9.30 uur, wordt aangekondigd. Deze poster brengen ze binnenkort mee naar huis. Wij verzoeken u om deze poster 
op het raam te hangen of te geven aan jonge kinderen, die bij u in de straat wonen, om hen zodoende attent te 
maken op het kijkmoment. Dit kunt u ook doen als u ouders kent die op zoek zijn naar een school voor hun kind 

 

 

Rapportgesprekken 

 
 
Maandag zijn de inschrijfbrieven voor het rapportgesprek mee naar huis gegeven.  
Daarin staat dat u op  vrijdag 31 januari een brief ontvangt met de definitieve afspraak.  
Dit zal verplaatst worden naar maandag 3 februari omdat de school op vrijdag 31 januari gesloten is i.v.m. de 
landelijke staking.  

  
 
Carnaval 
 
 
Het duurt nog even, maar vrijdag 21 februari is het carnaval op school. Wij zijn nog op zoek naar ouders, opa's of 
oma's die willen komen schminken op die dag. Graag horen wij wie zich hiervoor wil opgeven. Aanmelden kan via: 
j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende reacties. 
 
Namens de carnavalscommissie. 

 
 
 
Agenda 
 

 

27 januari   Studiedag 

30 januari   Staking, de school is gesloten 

31 januari   Staking, de school is gesloten 

3 februari   Voorleeswedstrijd in de Schalm, op de fiets naar school 

7 februari   Volgende nieuwsbrief 

 

 

 



 

   
 

 

 

Verjaardag 
 

 

31 januari   Selena  

5 februari   Payman 

 

 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 
 


