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Proefcito 
Aanstaande dinsdag 12 februari t/m donderdag 14 februari is de proefcito. De toets vindt in de 
ochtend plaats en de leerlingen krijgen drie verschillende taken per dag die ze moeten maken.  
Op donderdag 14 februari mogen de leerlingen iets lekkers meenemen. In het verleden mocht groep 
8 dit tijdens de Cito en we willen met de proefcito testen wat het effect daarvan is voor de toets.  
 
Oudergesprekken  
Voor alle leerlingen met een reguliere aanmelding zijn de oudergesprekken op dinsdag 26 februari 
en donderdag 28 februari. Komende week worden de oudergesprekken met onze collega’s gepland, 
zodat de gesprekken aansluiten op het oudergesprek van eventuele broer(tjes)/zus(sjes).  
De brieven hiervoor gaan op vrijdag 15 februari mee naar huis. Het Onderwijskundig Rapport krijgen 
de leerlingen op vrijdag 22 februari mee naar huis. Op dit rapport kunt u dan eventuele opmerkingen 
noteren en dit wordt dan bij het oudergesprek besproken.  
 
Popsong 
De presentatie van de popsong in de Schalm zal 
plaatsvinden op dinsdag 19 februari. We fietsen 
deze dag om 12.45 uur aan en zijn rond 15.00 uur 
weer terug. Alle leerlingen komen deze dag op de 
fiets naar school. We zijn voor deze middag nog op 
zoek naar één ouder die met ons mee wil fietsen.  
Bent u deze dag in de gelegenheid om mee te 
fietsen, dan horen wij dat graag via een mailtje. 
Alvast bedankt!  
 
Verder is er de mogelijkheid om te komen kijken. We horen het ook graag via een mail als u  
aanwezig wil zijn i.v.m. een beperkt aantal plaatsen. 
 
Carnaval 
In groep 8 wordt er ook dit jaar weer een prins en prinses gekozen. De leerlingen die zich hiervoor 
hebben opgegeven, zijn al volop bezig met hun promotie. Vóór woensdag 20 februari gaan zij alle 
klassen rond om stemmen te werven. Vrijdag 22 februari is de prins en prinses verkiezing.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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.  
  
Graag vóór 15 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. 

 
Schoolverlaters 
Groep 8 leerlingen van basisschool EigenWijs zullen dit schooljaar diverse activiteiten samen met de 
schoolverlaters van de Verrekijker ondernemen. Zoals de musical en het schoolkamp. Om elkaar 
beter te leren kennen zijn we al naar JumpXL geweest en komende dinsdagmiddag 12 februari staat 
de tweede activiteit gepland. Leerlingen hebben hierbij kunnen kiezen uit 3 activiteiten op 
schoollocatie. Leerlingen die de activiteit in de gymzaal hebben gekozen moeten uiteraard 
gymspullen meenemen. De leerlingen die gekozen hebben voor de ‘Beautysalon’ mogen nagellakjes, 
make-up, haaraccessoires e.d. meenemen. De leerlingen die voetbal hebben gekozen, moeten er 
voor zorgen dat ze geschikte schoenen bij/aan hebben.  
 
Gymles 
Doordat komende week de proefcito wordt afgenomen, heeft groep 8 voor één keer gymles op 
vrijdag i.p.v. woensdag. Vrijdag 15 februari moeten de gymspullen dus mee naar school.  
 
Huiswerk 
In verband met de proefcito hebben we het huiswerk ditmaal op 

een andere manier ingedeeld. We vragen de leerlingen 

oefeningen te maken op Leestrainer.nl, gericht op de Cito. Het 

bijgevoegde formulier met tabel daarover moeten ze invullen en 

wordt vrijdag 15 februari besproken. 

  

mailto:r.smets@veldvest.nl


Agenda 
- Dinsdag 12 februari t/m donderdag 14 februari: Proefcito in de ochtenden. Probeer hier 

rekening mee te houden wat betreft medische afspraken a.u.b. 
- Dinsdag 19 februari: optreden Popsong in de Schalm 
- Dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari: Oudergesprekken onderwijskundig rapport 

en definitief advies leerlingen (zonder vooraanmelding). 
- 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. 
 
 
Verjaardagen  
Sacha is jarig op 17 februari! 
Youri is jarig op 20 februari! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michelle en Rachel 

Volgend Achtje: 22 februari 


