
 

Week 8 

22 februari 2019 
 

 

 

 
Onderwijskundig rapport 
 

 

Vandaag hebben de leerlingen (zonder vooraanmelding) het Onderwijskundig Rapport mee naar huis gekregen. We 
vragen u het rapport goed door te nemen en dit met eventuele aanvullingen mee te nemen naar het oudergesprek 
komende week.  
Tijdens dit gesprek ontvangt u ook het aanmeldformulier, waarmee u uw kind zelf aanmeldt op een middelbare 
school. De aanmeldweek is na de vakantie in de week van 11 maart. Kijk op de site voor de school voor de 
aanmelddagen. Zorg dat u bij de aanmelding het aanmeldformulier van ons en een geldig identiteitsbewijs van uw 
kind bij zich heeft. 
 

 

Popsong 

 

De presentatie van de popsong in de Schalm heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 februari. We hebben een leuke 
middag gehad waarbij we onze popsong op het podium hebben gepresenteerd en alle popsongs van scholen in 
Veldhoven mogen bekijken. Verder willen we de ouders bedanken die met ons mee konden fietsen. 
 

 

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.  
 
Vandaag is de prins- en prinsesverkiezing geweest met een symbolische sleuteloverdracht. Alle leerlingen van groep 
5 t/m 8 hebben hun stem uit mogen brengen. De meeste stemmen waren voor Jesse & Zoë uit groep 8B, die zich nu 
Prins en Prinses Carnaval van basisschool EigenWijs mogen noemen. 
  



 
 

Huiswerk 

 

Het huiswerk van deze week moet af zijn op donderdag 28 februari. De leerlingen hebben leerwerk voor 

aardrijkskunde en werkbladen voor rekenen.  

 

Herhaling oproep Koningsspelen 

 

Ook dit jaar doet basisschool EigenWijs weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar dat veel ouders (we denken ook aan grootouders, oppasouders, tantes en ooms) 
ons kunnen helpen, in de vorm van het begeleiden van de activiteiten, tot het mee klaar zetten (en weer opruimen) 
van materialen. 
 
U zult begrijpen dat voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is. Groep 8 mag groepjes begeleiden met 
leerlingen van groep 1 t/m 3. We zoeken echter nog hulp bij het begeleiden van de spellen. 
  
Graag vóór 27 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl. 
In de mail graag het volgende vermelden: 
- Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk rekening mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden:  

 Helpen met klaarzetten; 

 begeleiden van een activiteit; 

 helpen met opruimen na afloop.                                                            
 
In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie. 
 

Voetbaltoernooi 

 
Veel leerlingen uit groep 8 hebben zich ingeschreven voor het schoolvoetbaltoernooi op woensdag 10 april. Het 
toernooi is van 15.30 uur tot 18.30 uur. Wilt u het groepje van uw kind begeleiden op deze dag? Laat dit dan even 
weten aan de groepsleerkracht.  
 

Agenda 

 
- Dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari: Oudergesprekken onderwijskundig rapport en definitief 

advies leerlingen (zonder vooraanmelding). 
- Vrijdag 1 maart: Carnaval op school. 
- Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart: Carnavalsvakantie 
- Maandag 11 maart t/m 15 maart: Aanmelden middelbare school. Ouders moeten leerlingen zelf aanmelden 

bij de school. Zie website school voor de beschikbare aanmelddagen. 
- Vrijdag 15 maart: Leerlingen vrij i.v.m. de staking. 

 

mailto:r.smets@veldvest.nl


 

 

Verjaardagen  

 
Mats is jarig op 26 februari! 
Kelly is jarig op 13 maart! 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michelle en Rachel 

Volgend Achtje: Donderdag 14 maart 

 

 


