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Rapporten  
 
 
Vandaag zijn de rapporten meegegeven aan uw kind. De leerlingen van groep 1 en 2 hebben een rapport ontvangen. 
De instroomleerlingen krijgen volgend jaar een rapport. De rapportmapjes van deze rapporten moeten terug naar 
school tijdens de ouderavond, de papieren versie van het rapport mag u houden.  
 
Mocht u nog een rapportmapje thuis hebben liggen van februari, dan verzoeken wij u vriendelijk deze ook terug te 
brengen naar school.  
 
 

Rapportgesprekken  
 
 
Volgende week dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni zijn de rapportgesprekken gepland. Op vrijdag 14 juni jl. 
hebben de kinderen hiervan een papieren uitnodiging meegekregen. Hierop stond de dag en tijd van het  
rapportgesprek vermeld. 
 
 

Bedankje ouders 
 
 
Op woensdag 26 juni willen wij samen met de kinderen alle ouders bedanken voor 
de hulp die zij het afgelopen schooljaar hebben geboden. U bent van 12.00u tot 
12.15u van harte welkom in de klas van uw kind om het bedankje in ontvangst te 
nemen. Mocht u kinderen in meerdere klassen hebben, dan kunt u uiteraard bij de 
verschillende klassen even binnenlopen.  
 
Graag tot dan!  
 
 

Poetsen 
 

 
Wij gaan volgende week weer alle materialen poetsen. De kinderen mogen hiervoor een boodschappentas, voorzien 
van naam, meenemen naar school.  
Alle kinderen krijgen donderdag 27 juni speelgoed en materiaal mee naar huis om schoon te maken. We zien deze 
materialen graag weer terug op maandag 1 juli (vrijdag 28 juni maken we geen gebruik van het materiaal). 
  
Ook de klas wordt jaarlijks schoongemaakt. We willen dit graag doen op maandag 1 juli 
en dinsdag 2 juli van 14.00 tot 15.00 uur. We willen dan meubilair poetsen en 
materialen die niet mee naar huis kunnen. Graag horen we wie zin en tijd heeft om te 
komen helpen op maandag of dinsdag. Hiervoor hangt een intekenlijst bij de deur van 
de klas. Het zou fijn zijn als u zelf een emmer en een poetsdoekje (evt. allesreiniger) 
mee kunt brengen.  
 



 

Refection day ‘verkeersplein’  
 
 

Op donderdag 27 juni wordt het kleuterplein omgebouwd tot een verkeersplein, 
met onder andere echt werkende stoplichten. Dit is een prijs die wij als Veldhoven 
Midden voor de onderbouw hebben ontvangen vanuit het initiatief van ‘Reflection 
Day’. Het is de bedoeling dat iedere kleuterklas spelenderwijs kennis kan maken 
met ‘’het verkeer’’ en wat hier allemaal bij komt kijken.  
 
Dat wordt dus heel leuk en leerzaam! 
 

 
 

Letters van het thema 
 
 
Dit thema zijn/ worden de letters ‘u’ en ‘e’ aangeboden. De ‘u’ hoort bij ‘bus’ en hoort ook bij het schoolreisje.  
De ‘e’ hoort bij emmer en heeft te maken met de zomer, buiten spelen en het poetsen.  
Hieronder wordt aangegeven welke klankgebaren hierbij horen. 
 

     
 
 

Afsluiting thema  
 
 
Het thema ‘ik ga op reis’ wordt op vrijdag 28 juni afgesloten door middel van 
verschillende ateliers. De kinderen kunnen zich aansluiten bij een activiteit in de klas of 
buiten op de speelplaats. Er zullen verschillende activiteiten zijn, zoals knutselen, bouwen 
of dansen. Deze activiteiten hebben allemaal iets te maken met verschillende landen en 
vakanties. 
 
 

Musical  
 
 
Op maandag 1 juli mogen wij aanwezig zijn bij de generale repetitie van de musical van groep 8. De kinderen van 
groep 8 hebben de laatste tijd hard gewerkt om een mooie musical in elkaar te zetten. Wij zijn heel benieuwd hoe 
het is geworden.  
 
We gaan genieten van de show!  
 
 

Portfolio mappen  
 
In groep 1/2 hebben wij zoals jullie weten een portfolio map waarin werkjes van uw kind worden bewaard. Deze 
mappen vullen wij gedurende de kleuterperiode en deze krijgt uw kind mee naar huis wanneer het naar groep 3 
gaat. Volgende week zullen deze mappen worden uitgedeeld.  



 
 

Doorschuif uur  
 
 
Op donderdag 4 juli vindt het doorschuif uur plaats. Na het buitenspelen  om 10.45 uur start het doorschuifmoment 
op Basisschool EigenWijs. Dit duurt tot 11.45 uur. Alle collega's zijn dan in de gelegenheid kennis te maken met de 
nieuwe groep. Tijdens dit uur proberen ook de nieuwe collega’s bij aanwezig te zijn. 
 
 

Muzikale afsluiting van het schooljaar  
 
 
We willen het schooljaar met de hele school afsluiten. Dit doen we op donderdagmiddag,  
4 juli om 14.30 uur, op het grote schoolplein. De kinderen hebben een muziekinstrument 
gemaakt en samen zullen wij een ritme spelen. Om overzicht te kunnen houden over onze 
leerlingen zijn er op het schoolplein vakken getekend waar wij met de hele klas in gaan 
staan. Wij willen u, als ouder(s), dan ook verzoeken om achter de linten te blijven staan. 
Na deze afsluiting gaan alle kinderen eerst terug naar binnen, zodat zij zoals gewoonlijk 
met de hele klas via de eigen uitgang naar buiten zullen komen.  
 
 

Calimiteiten dag 
 
 
Op vrijdag 5 juli hebben we een calamiteitendag opgenomen in onze jaarplanning. Aangezien er dit schooljaar geen 
calamiteiten hebben plaatsgevonden op onze school, zijn alle kinderen op vrijdag 5 juli a.s. vrij. Donderdag 4 juli 
2019 is dus de laatste schooldag! 
 
 

Afscheid Carmen van Hees 
 
 
Geachte ouders, 
Zoals u in de informatie rondom de groepsverdeling voor schooljaar 2019-2020 heeft kunnen lezen, neemt Carmen 
van Hees afscheid van Basisschool EigenWijs en stichting Veldvest. Carmen heeft zich in de afgelopen drie jaar op 
Basisschool EigenWijs vol enthousiasme ingezet in de kleutergroepen. Wij willen u daarom in de gelegenheid stellen 
om op woensdag 3 juli a.s., aansluitend aan schooltijd, persoonlijk afscheid van Carmen te nemen, onder het genot 
van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom in het lokaal van groep KA. 
 
Directie Basisschool EigenWijs, 
Erna Verhoef en Nilgün Akinci 
  
 

Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 
 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Wij willen jullie graag bedanken voor de fijne samenwerking dit 
schooljaar. Wij wensen jullie alvast een fijne zomervakantie toe. 
 
 
Groeten Reina en Willeke  


