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Oudergesprekken onderwijskundig rapport  
 

 
 
Afgelopen week hebben alle leerlingen hun definitieve advies gekregen. Nu is 
het moment dus al bijna daar dat de leerlingen zich gaan aanmelden op de 
middelbare school. Voor een aantal ook een spannend moment, omdat er 
misschien wel geloot moet worden. Mocht u de website van de school, waar 
uw kind graag naar toe wil, nog niet bezocht hebben, willen wij u adviseren dit 
te doen. Daar kunt u zien op welke dagen en welke tijdstippen u samen met 
uw kind kunt gaan aanmelden. Dit is namelijk verschillend per school.  
 
Voor het aanmelden dient u de blauwe aanmeldbrief en een geldig 
legitimatiebewijs mee te nemen. Wij wensen u veel succes en vooral veel 
plezier! 

 

 

Popsong 
 

 

In de week van 2 maart, na de vakantie, gaan de leerlingen van groep 8 het optreden van 

hun Popsong voorbereiden. Het is dus nog even oefenen geblazen met zang, dans en 

performance. Op maandag 9 maart zullen zij hun lied ten gehore brengen in de Schalm 

voor alle andere groepen 8 van de basisscholen in Veldhoven. We gaan er een spetterend 

optreden van maken.  

 

 

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 MB, BB van de Verrekijker 

gaan sporten op de velden bij de Parasol. De schoolverlaters van Eigenwijs begeleiden groepjes leerlingen bij de 

onderbouw. 

We hebben tot nu toe al veel opgaves gekregen van ouders die mee kunnen helpen op deze dag, maar we zijn er 

nog niet. We hebben nog meer ouders nodig die ons op deze dag ondersteunen. 

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 vóór woensdag 4 maart. 
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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. 
O 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. 
 

 

Musical 
 
 
De musical voor dit jaar is gekozen; Rep en Roer Verboden te voeren. We hebben 
met de hele klas het tekstboekje doorgelezen en de liedjes gezongen. De leerlingen 
hebben een goed beeld gekregen van de verschillende rollen.  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. Hiervoor hangt een intekenvel in groep 8A. Op maandag 9 maart zullen de 
leerkrachten de audities onder de leerlingen verdelen en kunnen de leerlingen zich 
gaan voorbereiden op hun auditie.  
 
 

 

Agenda  
 
 

- vrijdag 21 februari: carnaval op school en start vakantie  
- maandag 2 maart: start school   
- maandag 2 t/m vrijdag 6 maart: aanmelden VO school,  
let op dag en tijd is per school verschillend 
- woensdag 4 maart: doorgeven top 3 voor de musical 
- maandag 9 maart: optreden Popsong in de Schalm 
- donderdag 12 maart: studiedag, de leerlingen zijn vrij! 
 

 

 
Verjaardagen 
 
 

- Donderdag 27 februari wordt Annika 12 jaar! 
- Vrijdag 28 februari wordt Romy 12 jaar! 
- Donderdag 5 maart wordt Sahra 12 jaar! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Bianca, Debby en Michelle 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 13 maart.  


