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         13 september 2019 
 
 
 
 

 
Afsluiting thema 
 
 
Herinnering:  
Om het thema “ik woon hier met…” af te sluiten, mogen de kinderen in de klas een verwenmomentje voor iemand 
van de familie organiseren.  
 
Het familielid dat het verwenmoment krijgt, is van harte welkom op vrijdag 27 september om 11.30 uur in de eigen 
groep voor het verwenmoment.  
 
 

Nieuwe letter 

 
 
De kinderen hebben de afgelopen week een nieuwe letter geleerd. De “p” van papa.  
Onderstaand klankgebaar hoort bij de “p”.  
Er mogen weer spullen meegebracht worden met de beginklank “p”.  
We leggen deze spullen op de lettertafel . 

p  

  

 
 
 

Ontmoetingsavond Basisschool Eigenwijs 
 
 
Zoals we in de nieuwsbrief van augustus jl. hebben vermeld, vindt op donderdag 19 september a.s. de 
ontmoetingsavond plaats op Basisschool EigenWijs, waarin kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kunnen 
ontmoeten en zicht krijgen op wat er in het schooljaar aan bod komt. De avond vindt plaats tussen 17.30 uur en 
19.00 uur. U bent in dit tijdsbestek vrij om in en uit te lopen. U hoeft dus ook niet de hele tijd aanwezig te zijn. Als u 
meerdere kinderen op school heeft, kunt u, als u voldoende informatie heeft gekregen, verder lopen naar een 
andere groep. Voor alle duidelijkheid: er is dus geen gezamenlijk start- en eindmoment. Uw eigen kind zal u op deze 
avond vertellen wat er in de klas te zien is en welke afspraken er gemaakt zijn in de groep. Ook komen de 
verschillende vakgebieden aan bod. De kinderen worden in de komende weken toegerust om dit verhaal aan u te 
kunnen doen. Uiteraard zijn de leerkrachten op deze avond aanwezig om verdere vragen te beantwoorden. In de 
centrale hal staat koffie en thee voor u klaar en zullen onze partners zich presenteren. Denk hierbij aan Nummereen, 
Brede School Veldhoven, Stichting Leergeld. Wij hopen u allen, met uw kind(eren) te ontmoeten op 19 september 
a.s.! 



 
 
 

KPN klasseContact  
 

 
De afgelopen weken is Dunya veel in de klas geweest. Dat is gezellig en fijn. Helaas moet ze binnenkort weer terug 

naar het ziekenhuis voor behandelingen. Ze zal waarschijnlijk weer een lange periode niet naar school kunnen 

komen.  Daarom krijgt Dunya binnenkort de mogelijkheid om deel te nemen aan KPN KlasseContact, een 

begeleidingstraject waarbij ICT-middelen worden ingezet voor onderwijs aan chronisch zieke leerlingen. Dat wil 

zeggen dat Dunya via een video- en audiosysteem (KPN Klasgenoot) online de lessen in de klas kan volgen. In de klas 

van uw kind wordt een KPN Klasgenoot met camera en microfoon (voor de leerkracht) geplaatst. Ook bij Dunya thuis 

of in het ziekenhuis komt een laptop met camera en microfoon te staan. 

Via een goed beveiligde verbinding kan Dunya op afgesproken tijden inloggen op de KPN Klasgenoot in de klas. Zo 

kan zij zowel zien en horen wat er in de klas gebeurt als contact maken met de groep en actief met de lessen 

meedoen. Zij kan deelnemen aan een kringgesprek, aan groepswerk of gewoon even gezellig kletsen met een 

klasgenoot. Omgekeerd kunnen de leerkrachten/docenten en de klasgenoten de zieke leerling en zijn/haar 

omgeving op het computerscherm in de klas zien. 

De twee camera’s (op school en bij Dunya thuis) kunnen geen beelden opnemen en verzenden. Ze spelen alleen de 

actuele beelden door (livestream). Dunya ziet thuis alleen datgene wat zij ook zou zien, als zij op dat moment in de 

klas zou zitten. In de klas zien de leerkracht en haar klasgenoten alleen dat wat ze zouden zien, als ze bij Dunya op 

bezoek zouden zijn. 

We willen benadrukken dat er géén beelden vastgelegd worden. Het recht op privacy van alle leerlingen en 

leerkrachten/docenten is gewaarborgd met KPN KlasseContact. 

Dit traject wordt begeleid door de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) 

/leermonitoren/regisseurs en de ICT-er(s) van basisschool EigenWijs. Heeft u vragen of hier bezwaar tegen, dan kunt 

u contact opnemen met de leerkracht die eventueel samen met de consulent Onderwijsondersteuning Zieke 

Leerlingen (OZL) met u in gesprek zal gaan.  

We hopen dat vooral Dunya , maar ook de leerkracht en de klasgenoten veel plezier beleven aan deze mogelijkheid 

om chronisch zieke leerlingen (weer) in contact te brengen met hun klasgenoten en onderwijs te volgen. Het spreekt 

voor zich dat dit in hoge mate bijdraagt aan het welbevinden van zieke leerlingen.  

 
 

 



 

Gevraagd: Bibliotheek-ouder 

 
 
Wie zou voor de kinderen van groep 1-2 ongeveer 1x in de 5 weken naar de bibliotheek willen gaan om boeken uit te 
zoeken voor het thema, waar we in de groep aan gaan werken? 
 
 
 

schoolfotograaf 

 

Beste ouders, 

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s weer gemaakt door Dick Diks fotografie. Er worden 

groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. De portretfoto’s hebben een witte achtergrond. 

Normaal gesproken worden de kinderen van bs EigenWijs en SBO de Verrekijker op één dag gefotografeerd. Gezien 

de groei van beide scholen is het leerlingenaantal te hoog. Daarom is het dit jaar verdeeld over twee dagen: 

Dinsdag 1 oktober: bs. EigenWijs 

Donderdag 3 oktober: SBO de Verrekijker 

Na twee weken ongeveer krijgt uw kind een kaartje mee naar huis met een inlogcode erop om via internet foto’s te 

kunnen bestellen. Kinderen van gescheiden ouders krijgen ook maar één kaartje. Het is aan de ouders om onderling 

dan de code uit te wisselen. Elke code kan op meerdere computers en meerdere malen gebruikt worden. 

Na schooltijd is er ook een mogelijkheid om broertjes/zusjes foto’s te maken. U kunt dan direct na schooltijd in de rij 

komen staan en uw kinderen samen op de foto laten gaan. Er staan op dinsdag twee busjes op de speelplaats waarin 

een ministudio is om foto’s te maken en op donderdag is er maar 1 busje beschikbaar. De voorkeur gaat daarom uit 

naar de dinsdag omdat er dan 2 fotografen tegelijk fotograferen en u wellicht niet zo lang in de rij hoeft te staan. De 

mogelijkheid is er echter beide dagen en de fotograaf blijft tot de rij weg is. Kinderen uit uw gezin die niet meer bij 

ons op school zitten en wel mee op de foto willen zijn ook welkom. Houd er rekening mee dat de busjes niet zijn 

ingericht op het maken van foto’s van baby’s die niet zelf kunnen zitten. Kinderen zitten in de bus op een krukje en 

er is geen ruimte om als ouder erbij te staan om kinderen te ondersteunen die zelf nog niet of niet goed kunnen 

zitten. Kleine baby’s bij broertjes en zusjes op schoot vinden wij een risico en doen we daarom niet. 

Om een indicatie te hebben van het aantal broertjes/ zusjes foto’s vinden wij het fijn als u dit door wilt geven via de 

mail: g.vandooren@veldvest.nl Heeft u geen mail gestuurd, kunt u toch gewoon in de rij komen staan. Fotografen 

werken niet op naam of nummer, het is enkel voor ons een indicatie van de tijd die de fotografen na school nodig 

hebben om deze foto’s te maken. Het is dus niet zo dat wanneer u zich aanmeldt via de mail, u eerder aan de beurt 

bent na school. 

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij juf Geertje: g.vandooren@veldvest.nl 

Groetjes, commissie Fotograaf 
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Fijn weekend,  

 
Reina en Twanny 


