
 

Week 8 

22 februari 2019 
 

 

 

Nationale voorleeswedstrijd - Veldhoven 

 

Op woensdag 13 februari zijn we met beide groepen 7 naar de Schalm geweest voor het Veldhovense 

Voorleeskampioenschap. Onze schoolkampioen Gijs heeft hier op zijn allerbest voorgelezen, helaas is hij niet de 

winnaar geworden. De kinderen van groep 7 hebben tijdens het juryberaad een spetterend optreden verzorgd! 

 

Rapporten en oudergesprekken 

 

Vandaag heeft uw kind het eerste rapport ontvangen. Op dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari vinden de 
oudergesprekken plaats naar aanleiding van de rapporten. Dan bent u in de gelegenheid om alle vragen die u heeft 
met betrekking tot het rapport en de ontwikkeling van uw kind aan de leerkracht te stellen. Vanaf groep 7 
verwachten we dat er tijdens de oudergesprekken, een gesprek plaatsvindt tussen ouders, kind en leerkracht(en). 
Dit betekent dus dat de kinderen bij de oudergesprekken aanwezig zijn. 
 

Carnaval 

 

Alaaf!  Ook dit jaar vieren we carnaval op school. Vrijdag 1 maart is het van 8.30 uur tot 

12.15 uur feest op school. Uw kind mag deze dag verkleed naar school komen. De 

kinderen brengen gewoon hun pauze hap (fruit en drinken) mee naar school, zoals altijd. 

Daarnaast krijgen ze van ons ook nog een lekker extraatje. De groepen 1 t/m 4 gaan 

kijken naar een mooi optreden. De groepen 5 t/m 8 bereiden optredens voor in de 

klassen die we deze dag aan elkaar laten zien. Verder gaan we hossen en zijn er andere 

activiteiten zoals Just Dance, kleuren of film kijken voor kinderen die niet willen hossen.  

Ook kunnen de kinderen die dat willen geschminkt worden.  

 

We willen u vragen uw kind geen losse speelgoedonderdelen (geweren, toverstafjes enz.) van het kostuum mee te 

geven naar school. Die raken vaak kwijt en we willen het verdriet, omtrent het verliezen of stuk gaan van deze 

attributen, graag voorkomen. We willen u ook vragen om geen confetti of spuitbusjes mee te geven. U mag wel 

serpentines meegeven. 

 

Afgelopen week hebben de kinderen van de bovenbouw van Eigenwijs een Prins en Prinses Carnaval gekozen. Dit 

zijn Zoë en Jesse uit groep 8B. Er heeft vandaag tijdens de uitreiking van Prins en Prinses,  een symbolische 

sleuteloverdracht plaatsgevonden. 

 

Werkstuk 

 

Vorige week zijn we met groep 7 gestart met het maken van een werkstuk. Alle leerlingen hebben hiervoor boeken 

mee naar school moeten nemen, waaruit zij informatie kunnen halen voor het werkstuk. De komende weken zullen 

de leerlingen stap voor stap leren hoe zij een werkstuk kunnen maken. 



 
 

 

Agenda 

 

 

26 en 28 februari    Rapportgesprekken 

28 februari     Huiswerk inleveren, let op dit is op donderdag! 

1 maart     Carnaval op school 

4 t/m 8 maart    Carnvalsvakantie 

11 maart     Weer naar school 

11 maart     Juf Willeke in groep 7A 

14 maart     Nieuwsbrief 

15 maart     Staking, school is dicht! 

 

 

 Verjaardagen 

 

 

27 februari     Romy 

27 februari     Annika 

5 maart     Sahra 

7 maart     Djordy 

 

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag! 
 

 


