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Oudergesprekken onderwijskundig rapport  
 

 
 
Voor leerlingen met een vooraanmelding op de middelbare school zijn dinsdag 
28 januari nog oudergesprekken. Tijdens dit gesprek wordt het 
Onderwijskundig Rapport besproken, krijgt u het aanmeldformulier voor de 
middelbare school en wordt het definitieve advies gegeven. Voor alle andere 
leerlingen zijn de oudergesprekken op maandag 17 februari en donderdag 20 
februari. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u in een dichte envelop het 
Onderwijskundig Rapport. Het is de bedoeling dat u dit goed doorneemt, ook 
samen met uw kind, en evt. op- en/ of aanmerkingen meeneemt naar het 
gesprek, zodat we het kunnen aanpassen indien nodig.  
 
 

 

Vervoer naar Fatih Moskee Eindhoven  

 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn al een aardig eind op weg met het maken van een informatieve muurkrant.  
 
Op dinsdag 18 februari gaan de groepen 8 voor dit thema ‘Heilige huisjes’ op bezoek bij een moskee. Hierbij krijgen 
de leerlingen een rondleiding door de moskee en wordt er 
informatie gegeven over het geloof. Wij zijn voor deze ochtend nog 
dringend op zoek naar ouders die kunnen rijden. Als u als ouder 
kan rijden, dan mag u ook gewoon mee met de rondleiding in de 
moskee. De rondleiding duurt een uur en vervolgens gaan we weer 
terug naar school.  
Voor groep 8A zijn we op zoek naar ouders die rond +- 9.00 uur 
kunnen rijden. Deze groep is rond 11.00 uur terug op school.  
Voor groep 8B zijn we op zoek naar ouders die rond +- 10.00 uur 
kunnen rijden. Deze groep is rond 12.00 uur terug op school. 
Zonder uw hulp kunnen dit soort uitstapjes niet door gaan.  
Kunt u op dinsdag 18 februari rijden? Dan kunt u dit doorgeven via de mail aan de groepsleerkracht(en) van uw kind.  
 

 

Proefcito 
 

 

Afgelopen week hebben we de proefcito afgenomen in beiden groepen 8. De leerlingen hebben kunnen ervaren hoe 
het was om twee ochtenden van taak naar taak te gaan, met steeds maar een korte pauze. De leerlingen hebben het 
goed gedaan. De leerkrachten zijn bezig met het analyseren van de  toetsen, om ons onderwijs daar weer op aan te 
passen. 
 
 



 

Carnaval 
 
 
Prins en Prinses Carnaval 
Afgelopen week kregen de leerlingen uitleg over de verkiezingen 
rond de Prins en Prinses Carnaval. De leerlingen kunnen zich als 
kandidaat verkiesbaar stellen, ze moeten dit uiterlijk 29 januari 
doorgeven. De leerlingen die zich als kandidaat opgeven gaan 
zichzelf ‘promoten’ in de groepen 5 t/m 8, om die te overtuigen 
om op hen te stemmen (campagne voeren). In de week van 10 
februari zullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hun stem uit 
gaan brengen, waarna de stemmen door de leerkrachten van 
groep 8 geteld zullen gaan worden. Op 14 februari zal de 
bekendmaking zijn. Ouders van de prins en prinses worden hier 
van te voren over ingelicht.  
 
Schmincken 
Vrijdag 21 februari is het carnaval op school. Wij zijn nog op zoek naar ouders, opa's of oma's die willen 
komen schminken op die dag. Graag horen wij wie zich hiervoor wil opgeven. Aanmelden kan via: 
j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende reacties. 
 

 

Kijkmoment nieuwe leerlingen 

 

Poster kleuren en kijkmoment nieuwe leerlingen 

De leerlingen van Basisschool EigenWijs zullen (waar mogelijk) in de komende dagen in de groep een poster kleuren, 

waarop het kijkmoment voor nieuwe leerlingen, dat we houden op dinsdagochtend 4 februari a.s. van 8.45 uur tot 

9.30 uur, wordt aangekondigd. Deze poster brengen ze binnenkort mee naar huis. Wij verzoeken u om deze poster 

op het raam te hangen of te geven aan jonge kinderen, die bij u in de straat wonen, om hen zodoende attent te 

maken op het kijkmoment. Dit kunt u ook doen als u ouders kent die op zoek zijn naar een school voor hun kind. 

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang  

Op dinsdag 04 februari a.s. zet Basisschool EigenWijs van 08.45 uur tot 09.30 uur haar deur open voor ouders die 

zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom. En in het 

bijzonder ouders met peuters die binnenkort naar de basisschool gaan. 

Basisschool EigenWijs organiseert dit kijkmoment samen met Nummereen 

Kinderopvang. Ouders die zich willen oriënteren op een plek in de 

kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en 

naschools) zijn op dit moment ook van harte welkom. Tijdens het 

kijkmoment kan er uitgebreid kennisgemaakt worden met Basisschool 

EigenWijs en Nummereen. 

Ouders en kinderen worden om 08.45 uur ontvangen in de centrale hal 

voor een welkomstwoord en een korte toelichting over Basisschool 

EigenWijs en Nummereen Kinderopvang. Daarna worden ouders en 

kinderen rondgeleid door leerlingen van de Leerlingenraad en kunnen zij 

een kijkje nemen in de (kleuter)groepen. Uiteraard is er volop gelegenheid 

tot het stellen van vragen. 



 
Tijdens dit kijkmoment kunnen ouders ook een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden het fijn als 

we al in een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor kunnen wij 

anticiperen op de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar. 

Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) aan. 

De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De kinderen van de 

kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen. Op het moment dat een kind 

vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, is de werkwijze al bekend. De 

kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. Op deze manier zorgen Basisschool 

EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor het kind. 

U bent van harte welkom. Wij rekenen op een grote opkomst! 

 
Bezoek van Abbe museum 
 
 
Dinsdag 28 januari zal groep 8A samen met groep 5B een bezoek brengen aan 
het Van Abbemuseum. 
Dinsdag 11 februari zal groep 8B samen met groep 5A een bezoek brengen aan 
het Van Abbemuseum. 
We worden met de bus opgehaald en teruggebracht naar school.  
 

 
 
 
Agenda  
 

 
- maandag 27 januari: studiedag  
- dinsdag 28 januari: oudergesprekken vooraanmeldingen 
- dinsdag 28 januari: juf Debby in groep 8B  
- donderdag 30 januari: leerkrachten staken, leerlingen zijn vrij  
- vrijdag 31 januari: Leerkrachten staken, leerlingen zijn vrij 
- maandag 3 februari: uitnodiging mee voor oudergesprek onderwijskundig rapport 
- maandag 3 t/m vrijdag 7 februari: aanmelden VO vooraanmeldingen 

- donderdag 6 februari: opnemen Popsong vanuit Art4U 
 
 
Verjaardagen 
 
  
- vrijdag 7 februari wordt Amy 12 jaar!  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Debby en Michelle 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 7 februari.  


