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Theoretisch Verkeersexamen Veldhoven Midden 
 

Op 4 april jl. vond het theoretisch Verkeersexamen plaats. De leerlingen van groep 7 beantwoordden 25 vragen 

vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. 

 

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of onze leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht 

hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. 

 

Het examen is samengesteld op basis van de doorlopende leerlijn die door Veilig Verkeer Nederland ontwikkeld is. 

Daardoor sluit het examen volledig aan op de leerdoelen van onze leerlingen in groep 7. Naast kennis, komen ook 

veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding aan de orde. Uiteraard hebben de examenvragen betrekking op de 

omgeving die herkenbaar voor hen is. 

 

Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. In de periode van maart tot en met juni stappen de leerlingen ook op de 

fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Tijdens dit Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de kennis 

kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. 

 

Voor iedere leerling die slaagt, is er het Nationale Verkeersdiploma. Hierop staat het resultaat van het VVN 

theoretisch en praktisch Verkeersexamen vermeld. 

 

De leerlingen van Basisschool EigenWijs zijn allemaal geslaagd. Van SBO De Verrekijker zijn 

bijna alle leerlingen geslaagd, de kinderen die het niet hebben gehaald krijgen nog een 

extra kans in de week van het praktijkexamen. 

 

 

Afwezigheid directie 

 

Op 10 en 11 april a.s. zullen de directies van beide scholen niet aanwezig zijn, in verband met de directie tweedaagse 

van Veldvest.  

 

 

Ondersteuning op Basisschool EigenWijs 
 

De komende periode zal Stijn Fuchs, onderwijsassistent in dienst van stichting Veldvest, afgestudeerd aan de 

opleiding HBO Pedagogiek en tevens student orthopedagogiek, op dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig zijn op 

Basisschool EigenWijs om ondersteuning te bieden in verschillende groepen. Hierbij wordt gedacht aan het 

(ondersteunen bij het) afnemen van kleutertoetsen en het ondersteunen van leerlingen bij diverse vakken, zoals 

Begrijpend Lezen, RALFI-lezen en rekenen. Stijn is in afwachting van een (langdurige) vervanging binnen de Stichting. 

Basisschool EigenWijs is zijn stamschool, waar hij werkzaamheden verricht, zolang hij niet elders wordt ingezet. Wij 

kunnen dan op dit moment ook niet zeggen hoe lang Stijn op Basisschool EigenWijs zal zijn.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Koningsspelen 
 

Op vrijdag 12 april 2019 vieren we op school Koningsdag met de Koningsspelen. Op deze dag starten de leerlingen 

van beide scholen met een feestelijk Koningsontbijt. We eten dan samen in de klas een gezond ontbijt. Het 

gevarieerde Koningsontbijt is in lijn met de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en sluit aan op 

het thema van dit jaar: ‘water drinken’. Zo zitten er een smaakwaterpakketje en thee in het ontbijtpakket.  

Na het ontbijt staan er sportieve activiteiten gepland. Hierover bent u reeds geïnformeerd via de 

groepsnieuwsbrieven. 

Voor het ontbijt dienen de kinderen het volgende mee te nemen, graag voorzien van naam: 

- Bordje 

- Beker 

- Bestek (mes, vork, lepel)  

 

 

 

 

 

 

Eindcito groepen 8 Basisschool EigenWijs 

 

Op 16, 17 en 18 april maken de leerlingen van de groepen 8 de Eindcito. Uiteraard wensen wij onze 

leerlingen veel succes! Wij verzoeken u om tijdens deze dagen geen afspraken voor de orthodontist, 

dokter, etc. te plannen in verband met de afname van deze toetsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): 

- Art4U-SU flyer Instrumentenmarkt BS Eigenwijs 16 april 2019 Veldhoven 

- Art4U-SU flyer groep 5 BS Eigenwijs Blaasbende 16 april 2019 Veldhoven 

- Oranjemarkt Veldhoven 2019 

- Uitnodiging dodenherdenking 4 mei 2019 



DE BLAASBENDE OP SCHOOL 
Uw zoon of dochter krijgt in deze periode muziekles op school. De kinderen van de groepen 
5 gaan in de klas aan de slag met een blaasinstrument naar keuze. Welk instrument ze 
gaan bespelen, kiezen ze tijdens de eerste les. Elk kind krijgt het instrument van zijn of 
haar keuze mee naar huis om thuis te kunnen oefenen. Vanaf les 2 oefenenen de kinderen 
in samenspelvorm om een paar leuke liedjes te leren spelen. En dat doen ze niet voor 
niets, want ze sluiten de lessenserie af met een mini-concert waarin ze laten horen en zien 
wat ze geleerd hebben. Ze worden daarbij begeleid door de Veldhovense harmonie Sub 
Umbra. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om te komen luisteren! De eindpresentatie 
van deze lessenserie vindt plaats op:

Dinsdag 16 april 2019 om 18:30uur bij Art4U, Bossebaan 60 Veldhoven. 
Wil je lekker verder muziek maken na de Blaasbende op school? Dat kan! Na afloop van 
de eindpresentatie kun je op de instrumentenmarkt alle instrumenten uitproberen. Als je 
jouw favoriete instrument hebt gevonden, kun je je aanmelden voor een proefles door een 
e-mail te sturen naar info@subumbra.nl 
Schrijf je in, doe mee en steel de show!

      Meer informatie? Kijk op www.subumbra.nl
       Like ons: www.facebook.com/art4u.kunsteducatie



KRIJG JIJ GELUID UIT EEN TROMPET? 
Heb je altijd al eens willen weten hoe het is om dwarsfluit te spelen? Ben je benieuwd of 
je geluid krijgt uit een trompet? Grijp dan op dinsdagavond 16 april je kans tijdens de 
instrumentenmarkt van harmonie Sub Umbra.

De hele avond staat in het teken van kennis maken met muziekinstrumenten. Vanaf 18.30 
uur laten leerlingen van groep 5 van basisschool Eigenwijs horen wat ze hebben geleerd 
tijdens het muzikale project “De Blaasbende”. Onder leiding van meester Pieter van 
den Broek (docent bij Art4U) hebben ze acht weken in de klas gerepeteerd op trompet, 
saxofoon, trombone en klarinet. Tijdens de grote finale mogen ze eindelijk aan iedereen 
laten horen hoe dat klinkt. Ze worden daarbij muzikaal ondersteund door het jeugdorkest 
van harmonie Sub Umbra.

Vanaf 19.00 uur kan iedereen die dat wil tijdens de instrumentenmarkt een stukje proberen 
te spelen op de verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten.

Je bent van harte welkom op dinsdag 16 april om 18.30 uur in de Rabo-zaal van 
muziekschool Art4U, Bossebaan 60 in Veldhoven.

      Meer informatie? Kijk op www.subumbra.nl
       Like ons: www.facebook.com/art4u.kunsteducatie



 
 
 
Oranjemarkt Veldhoven 
Gratis vrijmarkt voor kinderen en volwassenen 
 
 
Beste kinderen en ouders/verzorgers, 
 
Op zaterdag 27 april is het weer zover, de Oranjemarkt Veldhoven! 
Al 27 jaar een traditie in Veldhoven. Wat was het een feest vorig jaar in het Citycentrum met 
heel veel kinderen, ook dit jaar gaan we er samen weer een gezellige dag van maken. 
 
Vrijmarkt 
 
Vanaf 10.00 uur start de vrijmarkt. Zowel kinderen als volwassenen kunnen op de vrijmarkt spullen 
verkopen. Deelname aan de markt is gratis. Je hoeft je niet vooraf aan te melden voor een grondplaats, 
maar kom wel op tijd want vol=vol. Vanaf 7.30 uur worden de grondplaatsen vrijgegeven.  
In het Citycentrum zijn bijna alle grondplaatsen op de vrijmarkt (semi)overdekt, onder de luifels en in de 
City Passage. We hopen natuurlijk op mooi en droog weer, maar mocht er toch een regenbui vallen dan 
zitten jullie in elk geval droog.  
 
Verkooptips voor de kinderen 
 
 Zorg ervoor dat je al je spulletjes een prijsje geeft. 
 Kom op tijd om een mooi plaatsje op het marktterrein uit te kiezen. Vanaf 7.30 mag je het terrein op. 
 Neem een kleed mee om al je spullen op te leggen. En misschien ook een stoeltje om op te zitten. 
 Vergeet niet een portemonnee met wat wisselgeld mee te nemen. 
 Maak reclame! Vertel iedereen dat je op de Oranjemarkt bent en leuke spulletjes verkoopt. 
 Neem na de markt de spullen die je niet hebt verkocht mee naar huis. Wie weet verkoop je het een 

volgende keer. 
 Neem ook je afval mee naar huis. 
 
  



 
Bespeel je zelf een instrument? 
 
Dan ben je van harte welkom op de Oranjemarkt! We houden van sfeer en gezelligheid.  
Laat ons gerust horen wat je kunt, alleen of samen met een vriend of vriendin.   
 
Volop kinderactiviteiten 
 
Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een geweldig programma voor alle kinderen. Kom een kijkje nemen 
bij het podium op het Meiveld, het podium en het bekende Kinderplein in het Burg. Elsenpark en de vele 
activiteiten in en rondom het Citycentrum. 
 
Op de twee podia vinden de hele dag leuke optredens plaats, bekijk het hele programma op 
www.oranjemarktveldhoven.nl. Heb je verder nog vragen, stuur dan een mail naar 
info@oranjemarktveldhoven.nl.  

 
Graag tot ziens op zaterdag 27 april.    
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Gemeentelijke werkgroep Herdenkingen Veldhoven nodigt u uit op 
zaterdag 4 mei 2019 
 
De gemeentelijke Werkgroep Herdenkingen Veldhoven organiseert elk jaar de herdenking van alle 
burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, 
door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de 
Veldhovense burgers en militairen die in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn 
gevallen en naar de slachtoffers van het bombardement in Zeelst op 17 september 1944. 
Ook dit jaar zal de herdenking plaatsvinden bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef op 4 mei en 
de herdenking bij het monument  "Donderslag bij heldere hemel" aan het Meiveld op 17 
september. 
 

 
4 mei-herdenking 2019 

Gezamenlijke STILLE TOCHT  naar het Klokmonument om 19.40 uur 
Vanaf de kiosk aan de Plaatse, tegenover de H. Caeciliakerk, verzamelen de leden van het 
College van burgemeester en wethouders, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven, leden van het 
Gilde H. Caecilia, leden van het Veldhovens Muziekkorps en leden van de Scouting St. Stanislaus 
Kostka zich om tezamen met andere belangstellenden te voet te gaan naar het Klokmonument aan 
de Kleine Dreef. 

Herdenking en kranslegging bij het Klokmonument om 19.50 uur 
Na een woord van welkom, het “Taptoe-Signaal” en het luiden van de klok worden twee minuten 
stilte in acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens Muziekkorps het Wilhelmus en houdt de 
burgemeester een toespraak. Hierna volgt een voordracht door kinderen van Veldhovense 
basisscholen en wordt de World Peace of Flame aangeleverd voor het ontsteken van de fakkel. 
Een leerling van het Sondervick College zal een gedicht ten gehore brengen en er klinkt 
koraalmuziek. Het gilde neigt onder tromgeroffel de gildevlag.  
Door verschillende organisaties zal tenslotte een krans of bloemstuk worden gelegd, bijgestaan 
door leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka. 
 
 

Komt u ook?  
Wij ontmoeten u en vooral de jeugd graag op zaterdag 4 mei 2019 om 19.40 uur bij 
de kiosk aan De Plaatse voor de gezamenlijke stille tocht naar het Klokmonument. 

De herdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef start om 19.50 uur. 
U bent van harte welkom! 

 
Voor relevante informatie over de Dodenherdenking in Veldhoven,  

zie: https://www.veldhoven.nl/over-veldhoven/dodenherdenking 

https://www.veldhoven.nl/over-veldhoven/dodenherdenking

