
 
 
 

                        
 
 

Nieuwsbrief                                                              Februari 2019 

Website 
De scholen van Veldhoven Midden zijn in de afgelopen periode druk bezig geweest met het ontwikkelen van een 
nieuwe huisstijl en website. In afwachting van de nieuwe website die op 14 februari a.s. live gaat, is de huidige website 
https://www.veldhovenmidden.nl tijdelijk offline. Excuses voor het ongemak. 
 

Parkeerbeleid rond de MFA Midden 
U heeft vast gemerkt dat het toezicht met betrekking tot het parkeren van auto’s rond de MFA Midden in de afgelopen 
periode is verscherpt. De Buitengewone OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) hebben helaas, na een periode van 
waarschuwingen, diverse bekeuringen moeten uitschrijven aan bezoekers en ouders, die parkeerden op plekken waar 
dit helaas niet is toegestaan.  
De directies van beide scholen hebben op woensdag 6 februari jl., in aanwezigheid van het Secretarieel Team en de 
beheerder, een gesprek gehad met de BOA’s om de situatie te bespreken. Conclusie van het gesprek is dat de veiligheid 
van kinderen en ouders in de nabijheid van de school leidend is voor het te voeren beleid. We willen de veiligheid van 
hen te allen tijde zoveel mogelijk waarborgen. Fout parkeren leidt tot gevaarlijke situaties.  
Uit het gesprek is ook gebleken dat uitbreiding van het parkeerterrein of het aanbrengen van een zogenaamde ‘kiss and 
ride’ zone niet past in het bestemmingsplan. Op de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum aan de Mira en bij De Parasol 
is voldoende parkeergelegenheid voorhanden.  
Wij vragen u dan ook, voor de veiligheid van eenieder, om uw kind(eren) zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar 
school te brengen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, vragen wij u te parkeren op plaatsen waar dit is toegestaan. De 
BOA’s zullen in de komende periode veelvuldig komen controleren op fout parkeren en overtreders dan ook beboeten.  
 

Oudergesprekken Basisschool EigenWijs 
U heeft reeds een uitnodiging ontvangen voor de oudergesprekken. Deze vinden plaats op dinsdag 26 en donderdag 28 
februari a.s. Het zou fijn zijn wanneer u deze data zo veel mogelijk vrij zou willen houden. U ontvangt de uitnodiging 
met de daarop aangegeven gesprekstijd van ons retour op 15 februari a.s., zodat u tijdig weet wanneer u ingepland 
staat. Uw kind krijgt op 22 januari a.s. het rapport mee naar huis. 

   
Oudergesprekken SBO De Verrekijker 
Afgelopen vrijdag zijn de gesprekstijden voor de geplande gesprekken op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 
februari a.s. meegegeven. Het kindrapport ontvangt u op 22 februari a.s. . De ontwikkelingsperspectieven worden 
tijdens de gesprekken besproken en krijgt u tijdens het gesprek uitgereikt. 

 
Oproep schminkouders  
Het duurt nog even, maar vrijdag 1 maart a.s. is het Carnaval op de beide scholen van 
Veldhoven Midden. Voor de carnavalsviering van Basisschool EigenWijs zijn wij 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.  
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Carnaval 
Binnenkort ontvangt u via de groepsnieuwsbrief van uw kind(eren) school specifieke informatie hoe Carnaval gevierd 
gaat worden op de beide scholen van Veldhoven Midden. 
 

Koningsspelen (herhaalde oproep) 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar weer dat veel ouders (we denken ook aan grootouders, 
oppasouders, ooms en tantes) ons kunnen komen helpen, in de vorm van het begeleiden van de 
activiteiten, tot het mee klaar zetten (en weer opruimen) van materialen. U zult begrijpen dat 
voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is.  

 
Kunt u meehelpen?  
Graag dan vóór 15 februari a.s. aanmelden via r.smets@veldvest.nl (Leerkracht Rachel Smets Basisschool EigenWijs) 
of j.schepens@veldvest.nl (Leerkracht Jac Schepens SBO De Verrekijker). 
In de mail graag het volgende vermelden: 
- Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk rekening mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden: 

 helpen met klaarzetten; 
 begeleiden van een activiteit; 
 helpen met opruimen na afloop.                                                            

In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie.  
 

Kinderuniversiteit 
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges speciaal voor kinderen uit 
groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten nieuwsgierige 
en leergierige kinderen kennis maken met wetenschap en de universiteit. Het eerstvolgende kindercollege is op 
woensdagmiddag 20 februari (15.00-16.00u) in de aula van Tilburg University. De titel van het college is: “Leven 
zonder paspoort?” Hoogleraar (Mensenrechten) Nicola Jägers neemt de kinderen mee naar haar onderzoeksgebied 
‘staatloosheid’. Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het online aanmeldformulier vindt u op de website: 
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit  

 
Nieuws van Nummereen 
Buitenschoolse opvang 

We realiseren ons dat de buitenschoolse opvang vrije tijd is voor de kinderen. We bieden de kinderen op onze locatie 
dan ook de mogelijkheid om te doen waar ze op dat moment zin in hebben. We organiseren elk dagdeel een activiteit 
en één keer in de week bestaat dat uit samen koken. Maar we houden ook van samen spelletjes doen, knutselen en 
sporten. Kortom: er samen een hele gezellige middag van maken; dat is ons motto. Wist je al dat onze ruimte een 
opknapbeurt heeft gekregen? We zijn erg blij met het resultaat! Ben je ook benieuwd? Kom gerust eens een kijkje 
nemen! 

 
Carnavalsvakantie op de Clup 
Het activiteitenprogramma van de komende carnavalsvakantie is klaar en het belooft een gezellige boel te worden! 
Natuurlijk mogen de kinderen op maandag en dinsdag verkleed komen en gaan we ons eigen feestje vieren. Maar ook 
de Cluppers die niet van carnaval houden komen aan hun trekken want we gaan vloggen, king cake maken en we 
proberen een kluis te kraken! Het complete programma is te vinden op www.nummereen.com/vakantieprogramma   
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