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Centrale Eindtoets 
  

Woensdag hebben we te horen gekregen dat het gemiddelde van de Cito Eindtoets van de 

groepen 8 een 537,3 is. Dit is een mooie prestatie en we zijn trots hoe de leerlingen het 

gedaan hebben. 

De leerlingen hebben gisteren het leerlingenrapport mee naar huis gekregen van de 

Centrale  Eindtoets. In het rapport staat de score, het advies vanuit Cito en de uitleg staat in 

de map.  

Het advies van Cito komt echter niet altijd overeen met het gegeven advies. Vandaar dat we een aantal ouders 

bellen en in overleg eventueel een afspraak plannen om het advies te heroverwegen. Mocht u er zelf nog vragen 

over hebben, dan horen we het graag. 

 

Gym en peanutbal toernooi  

 

De komende drie weken is de gym op dinsdag, dus we vragen de leerlingen de komende 

drie dinsdagen de gymspullen mee te nemen in plaats van woensdag. 

Op de woensdagen krijgen we begeleiding om te oefenen voor het Peanutbal toernooi. 

Het zou dan fijn zijn als de leerlingen van groep 8B op woensdag om 8.25 uur buiten klaar 

staan om meteen daarna naar het veld bij de Parasol te gaan, waar de les om 8.30 uur 

plaatsvindt. Voor groep 8A begint de les daar om 9.15 uur. 

 

Het peanutbal toernooi vindt plaats op donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni. Extra 

informatie is te vinden op http://peanutbal.nl/site/. We zijn voor deze dagen op zoek 

naar ouders die een team willen begeleiden. Het liefst 2 ouders per team (we gaan 4 

teams vormen). Mocht u één of beide dagen kunnen begeleiden, dan horen wij dit graag!  

 

Schoolkamp & Musical vergadering 

 
Op woensdag 22 mei om 14.30 uur is een vervolgbijeenkomst voor ouders over musical, kamp en peanutbal. Deze 
bijeenkomst is vrijblijvend, maar we hopen wel op een grote opkomst. De vergadering vindt plaats in het lokaal van 
groep 8A.  
De notulen van de vergadering wordt naar alle ouders gemaild, mocht u er niet bij kunnen zijn. 
Hopelijk tot dan! 
 
 
 
 

http://peanutbal.nl/site/


 
 

 

V.O. oefendag  
 

 

Op donderdag 23 mei houden wij op school een voortgezet onderwijs ochtend om de leerling te laten ervaren met 

verschillende leerkrachten die verscheidene vakken geven. De leerkrachten van groep 7 en 8 zullen in een lokaal een 

les uit het voortgezet onderwijs geven en de leerlingen zijn verdeeld over vier verschillende klassen met allemaal 

hun eigen rooster. Om het zo echt mogelijk te laten lijken, willen we vragen om de leerlingen een rugzak mee te 

laten nemen naar school voor deze dag.  

 

 

Ouderbijdrage kamp  
 

 

Afgelopen week hebben de leerlingen een brief mee naar huis gekregen over de 

ouderbijdrage voor het kamp. Dit is €55,00 euro en vragen jullie dit mee te geven aan 

de leerlingen in een envelop, voorzien van naam van de leerling. Graag inleveren bij de 

eigen leerkracht vóór maandag 3 juni.  

 
 

Musical 

 
We zijn volop aan de gang met het oefenen van de scènes. Het is fijn als de leerlingen de tekst kennen, zodat we de 

scènes goed kunnen oefenen. Dit is echter vaak niet het geval, dus we vragen leerlingen ook het musicalboekje mee 

naar huis te nemen om thuis te oefenen. 

 

Huiswerk 

 
Vandaag hebben de leerlingen het leerwerk voor Engels en Topo mee naar huis gekregen. Deze toetsen zijn beiden 

op vrijdag 17 mei. 

 

Medezeggenschapsraad Veldhoven Midden 

 

Basisschool EigenWijs en sbo de Verrekijker hebben een gezamenlijke schoolraad waarin de medezeggenschapsraad 

opgenomen is. In deze schoolraad praten ouders en personeel mee over het beleid van de school. De zittingstermijn 

van een ouder loopt af en is bereid om zich herkiesbaar te stellen. We willen u de mogelijkheid geven om u aan te 

melden. Mochten er aanmeldingen zijn schrijven we verkiezingen uit. U kunt zich tot en met 24 mei 2019 aanmelden 

bij de voorzitter van de schoolraad, Lisanne Oerlemans (lhs.kopinga@summacollege.nl) 
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Agenda 

 
- Dinsdag 14 mei, 21 mei en 28 mei: gymles (gymspullen mee) 
- Woensdag 15 mei, 22 mei en 29 mei: extra begeleiding peanutbal (schoenen kunnen vies worden) 
- Maandag 20 mei: EHBO-cursus in de klas 
- Woensdag 22 mei: Vergadering schoolkamp om 14.30 uur 
- Donderdag 23 mei: V.O. ochtend 
- Dinsdag 28 mei: Bureau Halt komt voorlichting geven. 
- Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei: Hemelvaart (vrij) 
- Donderdag 6 juni: Studiedag 
- Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag (vrij) 
- Donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni: Peanutbaltoernooi 
- Woensdag 19 juni t/m vrijdag 21 juni: Schoolkamp 

 

 
Verjaardagen 
 
 
Zondag 12 mei wordt Kris 12 jaar. 
Maandag 13 mei wordt Thies 12 jaar. 
Woensdag 15 mei wordt Hejran 12 jaar.  
Dinsdag 21 mei wordt Zoë 12 jaar.  
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michelle en Rachel 

Volgend Achtje: Vrijdag 24 mei 


