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De schoolfotograaf  

 

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s weer gemaakt door Dick Diks 

fotografie. Er worden groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. De portretfoto’s hebben een 

witte achtergrond.  

In het busje van de fotograaf is een wand geplaatst, zodat de kinderen altijd op 1,5 meter van 

de fotograaf zitten.  

De fotograaf komt op bs EigenWijs op donderdag 24 september 2020 

Na twee weken ongeveer krijgt uw kind een kaartje mee naar huis met een inlogcode erop om via internet foto’s te 

kunnen bestellen. Kinderen van gescheiden ouders krijgen ook maar één kaartje. Het is aan de ouders om onderling 

dan de code uit te wisselen. Elke code kan op meerdere computers en meerdere malen gebruikt worden.  

Er is dit schooljaar, in verband met de maatregelen omtrent COVID-19 geen mogelijkheid om broer- en zus foto’s te 

maken. 

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij juf Elsje: e.rijken@veldvest.nl   

Groetjes, commissie Fotograaf 

 

 
 

 

 

Kinderpostzegels 
 

 
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020, van 23 t/m 30 september, zetten 
basisscholieren zich in om kinderen te helpen aan een veilig thuis.  
Deze week hebben alle leerlingen de spullen voor de kinderpostzegels mee 
naar huis gegaan. Ze mogen vanaf woensdag 23 september langs de deuren 
gegaan. Ook heeft de kinderpostzegelactie aan de corona maatregelen 
gedacht, dit is allemaal terug te vinden in de bijgaande brief de leerlingen 
hebben ontvangen. In de klas wordt vanaf donderdag 24 september telkens 
kort stilgestaan bij de verkoop. 
 
Wij wensen alle leerlingen veel succes met verkopen. Hopelijk kunnen we 
veel kinderen aan een veilig thuis helpen.  
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Ontmoetingsavond 
 

 

Op maandag 14 september heeft u een brief van de administratie via de mail ontvangen met daarin informatie met 

de wijzigingen rondom de ontmoetingsavond. Wij gaan in de klas aan de slag met het maken van een filmpje en u 

ontvangt deze op donderdag 24 september. Op donderdag 1 oktober zitten Koen en ik thuis klaar van 20.00 uur tot 

20.30 uur via Microsoft Teams om verdere vragen te beantwoorden. Wij horen graag of u kunt deelnemen aan deze 

bijeenkomst. Gelieve via mail aan de leerkracht van uw zoon/dochter aan te geven als u deel gaat nemen aan de 

vragenronde, zodat u tijdig via de mail een link krijgt om in te loggen voor de digitale ouderbijeenkomst. 

 

 

Het groot Augdictee 
  

 

Elk jaar wordt er vanuit het Augustinianum College het grote Augdictee georganiseerd. Wij gaan hier met de groepen 

8 weer aan deelnemen. Maandag 28 september vinden de voorrondes plaats in de klas. Hierbij wordt er een dictee 

afgenomen van 10 zinnen. Het dictee wordt nagekeken door de leerkracht en degene met de minste fouten mag de 

klas gaan vertegenwoordigen op woensdag 18 november. Van beiden groepen 8 gaat er dus één leerling naar de 

vervolgronde (wanneer zij dat willen).   

 

 

De kinderboekenweek 
 
 
De Kinderboekenweek vindt dit jaar van woensdag 
30 september tot en met zondag 11 oktober 
plaats.  
Het thema van de Kinderboekenweek van 2020 
staat in het teken van geschiedenis.  

Het thema, dat de titel En Toen? meekrijgt, draait 
om het verkennen van werelden van vroeger. Elke 
klas krijgt hiervoor een boek en hier wordt een les 
rondom gegeven.  
 

 

Stagiaire in groep 8A 
 
 

Vanaf volgende week dinsdag tot enkele weken na de kerstvakantie komt er in groep 8A een stagiaire van de 
Kempel. Zij zal elke dinsdag aanwezig zijn en soms ook op donderdag. In deze nieuwsbrief wil zij zichzelf even 
voorstellen.  
 
Hoi, ik ben Sacha van den Wildenberg en kom dit jaar stage lopen op basisschool Eigenwijs. Ik ben achttien jaar en 
ben een tweedejaars PABO studente (lerarenopleiding). Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik veel energie 
haal uit het omgaan met kinderen. Daarnaast vind ik het leuk om kinderen iets aan te leren en te zien dat ze zich 
ontwikkelen. Ik hoop tijdens mijn stages dit jaar te leren hoe ik ieder kind op een persoonlijke manier kan 
ondersteunen en helpen verder te ontwikkelen. Het eerste half jaar loop ik stage in groep 8 en het tweede half jaar bij 
de kleuters. Ik heb er heel veel zin in! 
 
 



 
 

Wel of niet uw kind thuis houden met klachten? 
 
 
Indien er twijfels ontstaan over het feit of uw kind wel of niet naar school mag komen, kunt u als ouder 
onderstaande link raadplegen voor de diverse protocollen:  
 
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/  
In de bijlage vindt u ook nog een duidelijke ‘beslisboom’ hierover.  

 
Agenda  
 
 
- maandag 21 september t/m vrijdag 25 september: Week van het pesten. In deze week gaat de aandacht extra uit 
naar het onderwerp ‘pesten’.   
- dinsdag 22 september: derde les van de zelfverdedigingslessen 

Let op: hierdoor nemen de kinderen in de week van 8 september t/m 29  september gymkleren mee op 
dinsdag i.p.v. maandag! Onder voorbehoud dat we de gymzaal in mogen.  

- woensdag 23 september: Studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij. 
- woensdag 23 september: start van de kinderpostzegels 
- donderdag 24 september: kinderpostzegels 
- woensdag 30 september: Start kinderboekenweek 
 
 

Verjaardagen 
 
 
 
De komende twee weken hebben wij geen verjaardagen in de klas.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 2 oktober 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/

