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Nationale voorleeswedstrijd  

 

De komende weken wordt bekend welke klassenkampioenen van de groepen 7 en 8 het 
tegen elkaar op gaan nemen. We zijn erg benieuwd wie van deze 4 leerlingen de school mag 
gaan vertegenwoordigen bij de volgende ronde in de bibliotheek. De finale hiervan vindt op 
school plaats op woensdag 27 november.  
 
 
 

 

Middelbare scholen 

 
VO-avond EigenWijs 

De leerlingen hebben afgelopen week de definitieve uitnodiging voor de VO avond van 7 november meegekregen. 

Op het formulier staat bij welke twee scholen zij, na het algemene gedeelte, gaan luisteren.   

De avond is vanaf 19.00 uur tot 21.15 uur.  

 

Groepsvorming 
 

 

Week van de Mediamasters 

Mediamasters is een spannende serious game over de kansen 

en gevaren van (digitale) media, speciaal voor de groepen 7 en 

8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis 

op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met 

Whatssapp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws? 

Leerlingen gaan samen in de klas én thuis de mediawijze 

uitdagingen aan en bundelen hun mediawijze krachten om 

mediamissies te volbrengen. Op 11 november zal 

mediamasters van start gaan in de klas.  

 

 

Jassen 

 

 

De herfst is begonnen, de winter staat voor de deur en het is dus vooral in de ochtend minder dan 10 graden. Het 

valt ons op dat er veel leerlingen zonder jas op school komen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind met jas naar school 

toe komt? Bedankt voor de medewerking. 

 

 

 

 



 

 

Sinterklaas  

 

De donkere dagen zijn weer aangebroken en dan duurt het niet 

lang meer voor de Sint om de hoek komt kijken.  

Op maandag 4 november gaan we met de groepen 5 t/m 8 

surpriselootjes trekken in het kader van de Sinterklaasviering. Wij 

verwachten de surprise op vrijdag 29 november op school.  

 

 

 

 

 

 
 

Het groot ‘Aug’ dictee 
 
 
Alle leerlingen van de groepen 8 hebben deelgenomen aan het grote ‘Aug’ dictee. Sven van groep 8A en Siem van 
groep 8B hebben gewonnen. Zij vertegenwoordigen onze school in de finale en nemen het op tegen andere 
finalisten van andere scholen uit de regio op woensdag 13 november a.s. Wij wensen Siem en Sven heel veel succes! 
 

 
Nationaal schoolontbijt 
 
Volgende week donderdag 7 november hebben we een schoolontbijt. We 
bespreken deze week met de kinderen waarom het belangrijk is om goed te 
ontbijten. De wethouder van onderwijs en de beleidsadviseur van onderwijs 
komen bij ons op school mee ontbijten. 
Dit jaar krijgt de ontbijtweek een thema: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’. 
Vaak is de factor tijd voor ouders en kinderen elke dag een drempel voor 
een gezond en gezellig ontbijt. Verdere informatie vindt u in de bijlage.  
De kinderen moeten voor het ontbijt het volgende meenemen: een bord, 
yoghurtbakje, beker, mes en lepel, alles voorzien van naam. Deze 
ontbijtspullen mogen op maandag 4 november al meegenomen worden of 
anders in de ochtend van donderdag 7 november. Dit vanwege de studiedag 
op dinsdag en de stakingsdag op woensdag. 
We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur. 

 
 
Groepsvorming EigenWijs-Verrekijker 

  

De groep achters op basisschool EigenWijs en de schoolverlaters van de Verrekijker gaan altijd op het einde van het 

schooljaar samen op kamp en wordt de eindmusical opgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen elkaar al wat 

beter kennen, gaan wij met de groepen 7 en 8 vier weken lang groepsvormende activiteiten doen. Dit vindt plaats op 

de dinsdag middagen. Van 12 november tot 3 december. De activiteiten worden georganiseerd door Brede School 

Veldhoven.    



 
 

 
 
Agenda  
 
- maandag 4 november: lootjes trekken voor de jaarlijkse Sintviering 
- dinsdag 5 november: studiedag, de leerlingen zijn vrij! 
- woensdag 6 november: staken de leerkrachten, de leerlingen zijn vrij! 
- donderdag 7 november: Nationaal schoolontbijt, de leerlingen ontbijten op school 
- donderdag 7 november: VO avond, 19.00-2015 uur 
- maandag 11 t/m 15 november: week van mediamasters 
- vanaf maandag 18 november t/m woensdag 27 november: afname B8 cito. Houd hier rekening mee met het 
maken van afspraken bij de dokter, orthodontist enz. 
 

 
Verjaardagen 
 
 
- donderdag 7 november wordt Sven Kleinhuis 11 jaar! 
- zondag 10 november wordt Majd Hasan 13 jaar! 
- zondag 10 november wordt Shanya Goudswaard 11 jaar! 
- vrijdag 15 november wordt Jordi Wyrwa 11 jaar! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Debby en Michelle 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 15 november.  


