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Thema Supermarkt 
 
 
Wat hebben we toch een mooie winkel in de klas! Alle kinderen hebben de afgelopen weken al eens boodschappen 
gedaan in de klas. Maar omdat het toch anders is in een echte winkel, gaan we komende week op uitstapje naar de 
Albert Heijn! We gaan boodschappen doen om appelflappen te kunnen bakken. Na de boodschappen gaan we de 
appelflapjes in de klas maken samen met de papa of mama die zich opgegeven. We hebben inmiddels genoeg 
ouders om te helpen, erg fijn!  
 

De afsluiting van het thema is op woensdag 12 februari. 

Noteer dit vast in uw agenda! 

Iedere klas zal dan iets laten zien aan de ouders van hun eigen groep.  

Als u zelf niet kunt komen, is het leuk als iemand u kan vervangen (opa, oma, tante of buurvrouw )  

Groep KA:  09.00-09.15 uur 

Groep KB: 09.30-09.45 uur 

Groep KC: 11.15-11.30 uur 

Groep KD:  11.45-12.00 uur 
 
 
 

Carnaval 
 
 
Het duurt nog even, maar 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! 

 
 

Nieuwe letter 
 

 
We leren ook weer een nieuwe letter. Dit keer de letter w van weegschaal. De kinderen mogen weer spullen 
meebrengen voor de lettertafel. 

 
 

 



 

 
 
 

 
Rapportgesprekken 
 
 
Maandag zijn de inschrijfbrieven voor het rapportgesprek mee naar huis gegeven.  
Daarin staat dat u op  vrijdag 31 januari een brief ontvangt met de definitieve afspraak.  
Dit zal verplaatst worden naar maandag 3 februari omdat de school op vrijdag 31 januari gesloten is i.v.m. de 
landelijke staking.  
 
 
 
Groetjes Sientje en Elsje 


