
 

Maart 2019 
 

 

 

Staking vrijdag 15 maart a.s. 

 

Op vrijdag 15 maart 2019 vindt de landelijke onderwijsstaking plaats op het Malieveld in Den Haag. Op deze dag zijn 

zowel Basisschool EigenWijs als SBO De Verrekijker gesloten. 

 

Studiedag dinsdag 19 maart a.s.  

 

Op dinsdag 19 maart a.s. zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten van beide scholen hebben dan een studiedag. 

 

Kijkmiddag op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang  

 

Op woensdag 20 maart a.s. zet Basisschool EigenWijs van 13.30 uur tot 14.30 uur haar deur open voor ouders die 

zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom. En in het 

bijzonder ouders met peuters die binnenkort naar de basisschool gaan. 

Basisschool EigenWijs organiseert de kijkmiddag samen met Nummereen Kinderopvang. Ouders die zich willen 
oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en naschools) zijn op 
deze middag ook van harte welkom. Tijdens de kijkmiddag kan er uitgebreid kennisgemaakt worden met Basisschool 
EigenWijs en Nummereen.  
 

De kinderen kunnen tijdens de kijkmiddag, onder leiding van een 

leerkracht, in een (kleuter)groep kennismaken met de manier van 

werken. De ouders krijgen dan uitleg over de uitgangspunten van 

beleid, waar de school voor staat en wat zij wil bereiken met de 

kinderen. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van 

vragen.  

Tijdens deze middag kunt u voor uw  kind ook een afspraak maken 

voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden het fijn als we al in een 

vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor kunnen wij anticiperen op de 

leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar.  

Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) aan. 

De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De kinderen van de 

kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen. Op het moment dat een kind 

vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, is de werkwijze al bekend. De 

kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. Op deze manier zorgen Basisschool 

EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor het kind. 

 

Wij rekenen op een grote opkomst! 

  



 

Prijsuitreiking Reflectionday! 

 

Beide scholen van Veldhoven Midden, Baisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker, namen van 1 december 2018 tot 

en met 21 januari 2019 deel aan het project ‘’Reflectionday’’. Zichtbaarheid en reflectie staan in dit project centraal 

en zorgen voor 'n betere verkeersveiligheid. Op maandag 25 januari 2019 vond onder grote belangstelling van 

ouders, opa’s en oma’s, directies van enkele scholen en prijswinnende kinderen de prijsuitreiking plaats in de 

Raadszaal van gemeente Veldhoven. Brede School Veldhoven Midden viel in de prijzen! 

 

Tijdens dit project was het belangrijk dat school en ouders de kinderen in 

hun reflecterende hesjes zo vaak mogelijk fotografeerden en deze foto’s 

instuurden. Uit alle ingestuurde foto’s werden na afloop van de 

projectperiode diverse winnaars geselecteerd. De prijswinnaars van 

Basisschool EigenWijs zijn Thirza (4B), Feline (4A), Morris (3B), Nova (4B), Isa 

(KC), Mika (4B), Lisa (6A), Varya (KD) en Robin (5B). De prijswinnaar van SBO 

De Verrekijker is Diete (BB1). Ieder van hen won een persoonlijke prijs: een 

oorkonde met een cadeaubon, die hen werd uitgereikt door wethouder Ad 

van den Oever en organisator Jan van Schijndel (VanSchijndelAdvies). 

Naast de individuele prijzen werden er ook schoolprijzen toegekend. Deze 

vielen te beurt aan Brede School Veldhoven Midden. De groepen 1 t/m 4 van 

Basisschool EigenWijs en de onderbouw van SBO De Verrekijker wonnen 

‘Edukar’. Hierbij wordt gedurende een dag een verkeersparcours ingericht 

op de speelplaats waar de genoemde groepen naar hartenlust kunnen 

spelen. De twee bovenbouwgroepen van SBO De Verrekijker wonnen een 

cursus Segway-rijden. De twee prijswinnaars uit de bovenbouw van 

Basisschool EigenWijs mogen hierbij aansluiten. 

“Maar” zoals Jan van Schijndel zei “zijn alle deelnemers prijswinnaars, want de belangrijkste prijs is veiligheid”. En 

die is zeker verhoogd, door het dragen van de hesjes en armbanden. Het project was een groot succes. 

 

 

Week van de Lentekriebels 

 

De week van 18 t/m 22 maart 2019 is de 'Week van de Lentekriebels'. In de bijlage vindt u hierover meer 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 maart (15.00-16.00u) in de aula van Tilburg University.  

De inschrijving hiervoor is geopend. 



 
Hoogleraar Monique van Dijk-Groeneboer neemt de kinderen mee naar haar 

onderzoeksgebied. De titel van het college is: ‘Wie ben ik?’.  

Toelichting (voor de kinderen): Tijdens dit kindercollege word je aangespoord na te 

denken over wie je bent en wat jou nu juist jou maakt! We willen allemaal iemand zijn of 

iemand worden. Maar wie en waarom? En hoe weet je wat je wilt? Door naar anderen te 

kijken en te luisteren? Of door naar jezelf te luisteren? Leer tijdens dit kindercollege meer 

over… jezelf! 

Het belooft weer een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders 

en andere begeleiders ook van harte welkom. 

 

Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het online aanmeldformulier vindt u op de website: 

www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit   

 

 

 

Bijlage(n): 

- Oproep ouders GMR 2019 

- Week van de Lentekriebels 

- Flyer Sjors Sportief kick-off 2019 

- Informatieavond bedplassen GGD 

- Informatie poster Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk 

 

http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit


  

      GMR VELDVEST 
 

GMR Veldvest Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven, @: gmr@veldvest.nl 

 

 

Beste ouders, 

 

16 mei 2019 zijn er verkiezingen voor de GMR.  

In de oudergeleding is Hans Saris aftredend.  Hans stelt zich herkiesbaar. 

U kunt zich ook kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de GMR.  
 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken 

bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest.  
 

De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die zich willen 

inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. Communicatie die 

duidelijk is, open, transparant en voor iedereen toegankelijk. 
 

Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en 

ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te 

voldoen aan de op de volgende pagina beschreven profielschets? 

Meld u dan aan voor de GMR! 
 

Dit kunt u doen door vóór de meivakantie een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen 

naar gmr@veldvest.nl. Mocht u vooraf inlichtingen willen, neem dan telefonisch of per mail contact 

met mij op, dan zal ik u de benodigde informatie verstrekken. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique Hovens/secretaris GMR 

 
 

Stichting Veldvest 

Pastoor Jansenplein 21 

5504 BS Veldhoven 

T 040-2531201 

M 06-23164618 

E  gmr@veldvest.nl 

W www.veldvest.nl 

 

PS. Voor uw inzet krijgt u: 

- Per vergadering een vergoeding van € 50, -.  

- Mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen over 

medezeggenschap, financieel beleid en competentiemanagement. 

mailto:gmr@veldvest.nl
mailto:gmr@veldvest.nl
http://www.veldvest.nl/


 

 

Een profielschets  

Een GMR-lid toont betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van Veldvest. 

Dit betekent dat je als GMR lid "bovenschools" kunt denken, d.w.z. over de school 

van je kind of over de school waar je werkt heen kunnen kijken. Men moet tevens 

bereid zijn zoveel tijd vrij te roosteren, dat men minstens 80% van de vergaderingen 

aanwezig is. Ten aanzien van de verdeling van kennis over de GMR-leden, zien we 

onder de kandidaten graag iemand met expertise op gebied van communicatie 

en/of ICT. Om recht te doen aan de ouderpopulatie worden vrouwen bij voorkeur 

gevraagd zich kandidaat te stellen. 

Tenslotte verwachten we (de GMR- en CVB-leden) van de kandidaten een positief-

kritische houding in het overleg. 

 

 

 

 

 



 

  

Betreft: Week van de Lentekriebels 2019 

 

Beste ouder(s), 

 

Uw zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben. U hoort uw 11 jarige dochter zeggen dat 

ze verliefd is. Uw 8-jarige scheldt iemand uit voor homo, maar hij weet zelf eigenlijk niet wat dat is. 

Uw 12-jarige zoon heeft bij een vriendje op internet een pornosite gezien. 

Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen, thuis en op school. 

Deze vragen en situaties hebben te maken met de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen.  

 

Preseksuele ontwikkeling 

De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die 

zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de 

(pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de 

ontdekking van geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de 

periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene 

keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de 

basisschool start de puberteit.  

 

Basisschool: te vroeg? 

De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot 

van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder 

dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over 

vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis 

waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de media, 

op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit 

te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding. 

 

De Week van de Lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te 

stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier 

onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken hierbij 

gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. De school wordt hierin ondersteund door de regionale 

GGD.  

Wilt u een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!  

 

Wanneer? 

De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 18 t/m 22 maart 2019.  

In deze week worden in groep 1 t/m 8 lessen gegeven over relationele en seksuele vorming die 

aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Er wordt 

gebruik gemaakt van het digitale lespakket ‘Kriebels in je Buik’ . 

 

Website 

Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en 

de Week van de Lentekriebels. 

 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de leerkracht(en) van uw kind. Wij 

vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijk groet,  

 

 

 

 

http://www.kriebelsinjebuik.nl/
http://www.weekvandelentekriebels.nl/


zwemactiviteiten

Waar: Zwembad Den Ekkerman Wanneer: Woensdag 20 maart Tijd: 14:30 - 16:30 uur 

(Inloop/vrij zwemmen vanaf 13:30 uur) Groep: 5 t/m 8 Zwemdiploma A: Verplicht

spring en dans middag

Waar: Sporthal Den Ekkerman Wanneer: Woensdag 20 maart 

Tijd: 14:30 - 16:30 uur Groep: 1 t/m 4

Kick-off 
Sjors sportief

Wil je meedoen aan de Kick-off Sjors Sportief? Ga dan naar:
www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen en schrijf je nu in!

W W W . B R E D E S C H O O LV E L D H O V E N . N L

Gratis
deelname

vol=vol

Volg ons op:



 

 

 

 

 

Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 

Informatieavond GGD 

 

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een 

schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 

Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 12 maart een informatieavond 

voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.  

 

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De 

meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 

Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 

verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.  

Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 

veranderen. 

 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 

ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie 

over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het 

bedplassen aan te pakken.  

 

U bent van harte welkom op dinsdag 12 maart in het St.Annaziekenhuis in Geldrop. Vanaf 19.45 uur is 

de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze 

avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 

 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 

www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de 

sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 

 

 

 



 

 

Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk. 
Al heel wat jaren  actief voor de jeugd. 
Zo zijn er onze vaste wekelijkse clubs, 

     -Hobbyclub de Planeten 
     -JOC Veldhoven 

Daarnaast zijn er onze jaarlijkse activiteiten: 
-Jeugdcarnaval 
-Pasen 
-Spektakeldag 
-Halloween 
-Sinterklaas 

   Meer weten? 
    Kijk op onze website: 
  www.jeugdbelangen-zonderwijk.jouwweb.nl 
 

 

http://www.jeugdbelangen-zonderwijk.jouwweb.nl/

