
 

Week 6 

7 februari 2020 
 

 

  

 
 
Oudergesprekken onderwijskundig rapport  
 

 
 
Op maandag 17 februari en donderdag 20 februari vinden de oudergesprekken 
over de onderwijskundige rapporten plaats. 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. 
 
 
 
 
 

 

Popsong 
 

Komende dinsdag gaan de groepen 8 naar de muziekschool, om hun eigen gemaakte popsong op te nemen. In de 

klas gaan we de presentatie verder voorbereiden en vormgeven en op maandag 9 maart vindt de voorstelling plaats 

in de Schalm. Alle groepen 8 zullen dan hun lied ten gehore brengen.  

 

Koningsspelen 
 

 

Vrijdag 8 mei organiseren we zoals elk jaar voor alle groepen de jaarlijkse Koningsspelen. Dit jaar vindt de 

koningsspelen dus plaats na de meivakantie, i.v.m. de Centrale Eindcito voor de schoolverlaters.  

De leerlingen van de groepen 1-2 en 3 en de jongste leerlingen van de 

Verrekijker (OB en MB1) sporten op de grote- en kleine speelplaats bij de 

school. De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 en de groepen MB2, MB3, 

BB1, BB2A en BB2B van de Verrekijker gaan sporten op de velden bij de 

Parasol. De schoolverlaters van Eigenwijs en De Verrekijker begeleiden 

groepjes leerlingen bij de onderbouw.   

Maandag 3 februari heeft uw kind een brief mee naar huis gekregen 

waarop u als ouder/verzorger aan kunt geven mee te willen helpen 

tijdens de koningsspelen. Dit strookje kunt u inleveren bij de 

groepsleerkracht. Echter mag u zichzelf ook opgeven via de mail:  

Voor ouder(s)/verzorger(s) van EigenWijs kunt u mailen naar: m.vanhoof@veldvest.nl en voor de 

Verrekijker kunt u mailen naar: v.raijmakers@veldvest.nl graag voor donderdag 20 februari.  
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Als u zich aanmeldt via de mail, graag het volgende vermelden: 

 Uw naam 

 Naam van uw kind(eren) + de klas(sen) 

 Voorkeur hulp bij onderbouw (schoolplein) of bovenbouw (parasol) (Als commissie proberen wij 
hier zoveel mogelijk rekening mee te houden) 

 Waar u zich voor wilt aanmelden: 
O  Helpen met klaarzetten, vanaf 8.30 uur. 

O  Begeleiden van een activiteit, tussen 9.15 uur – 11.45 uur.  

 Opruimen na afloop 11.45 uur – 12.15 uur.  

In de week van 13 april krijgt u per mail een bevestiging van uw opgave met aanvullende informatie. 

Wij hopen op een grote hoeveelheid aanmeldingen! 

 

Carnaval 
 
 

Vrijdag 14 februari worden de prins en prinses carnaval bekend gemaakt. Wanneer uw kind prins of prinses 
wordt, dan nemen wij hierover contact met u op, zodat u eventueel aanwezig kunt zijn bij de 
bekendmaking.  
 

 

Aanmelden VO in week van 2 maart 
 

In de week van 2 maart wordt er verwacht dat alle leerlingen zich aanmelden op de gewenste middelbare 

school. Let op hiervoor zijn speciale aanmelddagen, deze verschillen per school. Kijk dus samen met uw 

kind goed op de website wat de aanmelddagen en tijden zijn en of u hiervoor een afspraak moet maken.  

In het gesprek ontvangt u van ons een blauwe brief (het aanmeldformulier), dit neemt u samen met het 

identiteitsbewijs van uw kind mee naar de middelbare school. Tijdens deze aanmelding moet uw kind ook 

mee.  

 
Musical 
 

 
De musical voor dit jaar is gekozen; Rep en Roer Verboden te voeren. In de week van 17 februari gaan we 
het tekstboekje met de leerlingen doornemen. De leerlingen hebben anderhalve week de tijd om na te 
denken over welke rol zij graag willen gaan vervullen. Vóór woensdag 4 
maart moeten de leerlingen hun top 3 doorgeven in de klas. De verdere 
planning volgt nog.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Buitenschoolse sportactiviteiten 
 

 
Uw kind heeft deze week 2 brieven meegekregen omtrent buitenschoolse sportactiviteiten. Het betreft 
hier korfbal en voetbal. Wanneer uw kind hier aan deel wil nemen, moet hij of zij zich aanmelden bij de 
groepsleerkracht. Komende week krijgen de leerlingen nog een brief mee naar huis voor het 
handbaltoernooi.  
 
 
Agenda  
 

 
- maandag 10 februari: stemmen op prins en prinses carnaval 
- dinsdag 11 februari: groep 8B naar Van Abbemuseum  
- dinsdag 11 februari: opname popsong Art4U 
- woensdag 12 februari: Onderwijskundige Rapporten mee naar huis 
- vrijdag 14 februari: bekendmaking prins en prinses carnaval  
- maandag 17 februari: oudergesprekken onderwijskundige rapporten 
- dinsdag 18 februari: bezoek moskee 
- vrijdag 21 februari: carnaval op school en start vakantie 
- maandag 2 maart: start school   

 

 
Verjaardagen 
 
  
- donderdag 20 februari wordt Gijs 12 jaar!  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Debby en Michelle 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 21 februari.  


