
 
Week 37 

         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 en we maken er een foto van voor in ons letterboek. 
 

papa         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.! 
 
 

Fruit en drinken 
 

 
Het is fijn wanneer het fruit en het drinken/de bekers van de kinderen voorzien zijn van 
naam. Dit voorkomt verwarring tijdens het uitdelen. 
 

 
“pluisouders” 
 
 
We zijn op zoek naar ouders die na iedere schoolvakantie willen controleren of de kinderen 
luizen-vrij zijn. In overleg met de leerkracht, kunt u bepalen op welke dag en tijd het voor u 
het beste uitkomt. Als u dit wilt doen, kunt u dit melden bij de leerkracht. Ook in dit geval, 
zijn we erg blij met uw hulp. 
 
De ouders van de kinderen die luizen of neetjes hebben, worden persoonlijk geïnformeerd 
door de leerkracht en alle kinderen van de groep krijgen een brief mee naar huis. Een 
besmetting met de hoofdluis is geenszins het gevolg van een onhygiënische levenswijze. Luizen hebben zelfs een 
voorkeur voor schoon gewassen haar. Het is wel belangrijk om meteen actie te ondernemen, zodat de luizen zich 
niet kunnen verspreiden. Dus als u thuis ontdekt dat uw kind luizen of neetjes heeft, dan graag melden bij de 
leerkracht van uw kind. 
 
 

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? 
 
 
Fijn weekend,  

 
Wendy  


