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Thema Supermarkt 
 
Afgelopen week zijn alle kinderen op uitstapje geweest naar de Albert Heijn! Ze hebben boodschappen gedaan om 
appelflappen te kunnen bakken. Daarna zijn er heerlijke appelflapjes gebakken. De kinderen hebben er van genoten.  
Een heel hartelijk dank je wel aan alle hulp-ouders.  
 

De afsluiting van het thema is a.s. woensdag 12 februari. 

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 
 
 
Alaaf!  
Ook dit jaar vieren we carnaval op school. Vrijdag 21 februari is het van 8.30u 
tot 12.15u feest op school. Uw kind mag deze dag verkleed naar school komen. 
De kinderen brengen gewoon hun pauzehap (fruit en drinken) mee naar 
school, zoals altijd. Daarnaast krijgen ze van ons ook nog een lekker extraatje. 
De kinderen kunnen deze dag heerlijk dansen en hossen, maar er zijn ook 
andere activiteiten zoals Just Dance, kleuren of film kijken voor kinderen die 
niet willen hossen of niet van de drukte houden. We willen u vragen uw kind 
geen losse speelgoedonderdelen (geweren, toverstafjes enz.) van het kostuum 
mee te geven naar school. Die raken vaak kwijt en we willen het verdriet, 
omtrent het verliezen of stuk gaan van deze attributen, graag voorkomen. We willen u ook vragen om geen confetti 
of spuitbusjes mee te geven. U mag wel serpentines meegeven. 
In de komende weken zullen de kinderen van de bovenbouw van Eigenwijs een Prins en Prinses Carnaval kiezen. De 
Prins en Prinses worden bekend gemaakt op vrijdag 14 februari a.s.. Er vindt dan een symbolische sleuteloverdracht 
plaats. 
 
We zouden het leuk vinden om de kinderen de mogelijkheid te bieden zich te laten schminken op school. Dit kunnen 
we echter niet zonder uw hulp! Bent u vaardig met schmink en wilt u ons deze dag helpen met schminken, geef dit 
dan door aan juf Joyce: j.hittema@veldvest.nl We kunnen niet het hele gezicht van het kind schminken maar zorgen 
voor een paar voorbeelden met versieringen in de carnavalssfeer, voor op een wang, waaruit kinderen kunnen 
kiezen. Bij voldoende aanmeldingen gaat het schminken door, wij zorgen dan voor materialen en voorbeelden. 
 

    
 
 

Nieuwe letter 



 
 
 
Komende week leren we weer een nieuwe letter: De “f “ van Feest. 
Het klankgebaar is de beweging die hoort bij het gebruik van een fietspomp.  
De kinderen mogen weer spullen meebrengen voor de lettertafel. 
 
 

 
 
 

oudergesprekken 

 
 
Aan het begin van de week zijn de uitnodigingen voor de oudergesprekken meegegeven aan de kinderen. 
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan even contact op met de groepsleerkracht. 
 
 

 
Schoolkorfbaltoernooi 
 
 
Op woensdag 4 april vindt er een school-korfbaltoernooi plaats.  
Dit is een buitenschoolse activiteit, waar de kinderen zich via school voor op kunnen geven.  
In de bijlage vindt u een inschrijfformulier, dat u kunt invullen en inleveren bij de groepsleerkracht. 

 De kinderen worden door de school in groepjes ingedeeld.  

 Ze gaan op eigen gelegenheid naar het sportterrein en worden begeleid door een hulpouder.  

 Het is belangrijk dat er ook voldoende ouders zijn die een groepje willen begeleiden.  
 

 
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.  

 
 
 

koningsspelen 



 

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.  
 
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! 
Wij wensen iedereen alvast een fijne, sportieve en gezellige dag toe! 
De Sportdagcommissie 

 

 
 
Op 10 maart gaan we naar het Art4U-Brede School muziekfestival.  
Dit vindt plaats in theater De Schalm. In deze interactieve voorstelling komen de liedjes die de kinderen 
geleerd hebben bij de muzieklessen van Marinho terug in een leuk verhaal. Ze kunnen dus flink mee- 
zingen en dansen. We gaan te voet naar het theater en willen rond 12.15 vertrekken. Het is fijn als er uit 
elke groep 5 ouders mee kunnen wandelen.  Je kunt je hiervoor aanmelden bij de leerkracht.  
De voorstelling duurt tot 14.50. De verwachting is dat we pas tussen 15.15 en 15.30 terug zijn. 
We begrijpen dat dit voor sommige ouders organisatorisch niet handig is. Daarom stellen we u alvast op de 
hoogte, zodat u al vroegtijdig iets kunt regelen.  
 
 

Uitstapje naar de Schalm Uitstapje naar theater de schalm 
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Een fijn weekend allemaal, 
 
Reina en José 


