
 

Maart 2020 
 

 

 

  

Coronavirus 

 

 

Als gevolg van de verspreiding van het Corona virus (COVID-19-virus) en de berichtgeving in de media, kunnen we 

ons voorstellen dat u vragen heeft over de manier waarop SBO De Verrekijker en Basisschool EigenWijs hier mee 

omgaan. De scholen van stichting Veldvest handelen naar de adviezen van de GGD (Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst) en het RIVM (Rijksinstituur voor Volksgezondheid). Vooralsnog is er geen reden voor extra 

aanvullende maatregelen op onze scholen.  

 

Op dit moment zijn de volgende adviezen van kracht:  

Was je handen regelmatig met zeep;  

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;  

Gebruik papieren zakdoekjes.  

 

Binnen de groepen is afgelopen maandag gesproken over het Coronavirus. Vanaf dat moment zijn de leerlingen 

extra geattendeerd op bovengenoemde adviezen. In de groepen gebruiken we pictogrammen om deze visueel te 

ondersteunen. 

Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM en de website van de GGD  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Studiedag 
 

 

Op donderdag 12 maart a.s. zijn de leerlingen van Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker vrij. De leerkrachten 

hebben dan een studiedag. 

 

 

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang 

 

 

Op vrijdag 20 maart a.s. zet Basisschool EigenWijs van 08.45 uur tot 09.30 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 dit kijkmoment 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 dit 

moment ook van harte welkom. Tijdens het kijkmoment kan er uitgebreid kennisgemaakt worden met Basisschool 

EigenWijs en Nummereen.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fantschot.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Db73902a19655aef0f07e6ad35%26id%3D2693d7b1df%26e%3D7636bd25d2&data=02%7C01%7C%7C550cb56b7b1b430e220208d7bdcd8c6a%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637186562836380728&sdata=%2FtP0A%2B7G1cXEvoO3knqFLJPthVUNxGr6Uwk5PcT%2BAQ4%3D&reserved=0
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs


 
 

Ouders en kinderen worden om 08.45 uur ontvangen in de centrale hal voor een welkomstwoord en een korte 

toelichting over Basisschool EigenWijs en Nummereen Kinderopvang. Daarna worden ouders en kinderen rondgeleid 

door leerlingen van de Leerlingenraad en kunnen zij een kijkje nemen in de (kleuter)groepen. Uiteraard is er volop 

gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 

Tijdens dit kijkmoment kunnen ouders 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.  

 

U bent van harte welkom. Wij rekenen op een grote opkomst! 

 

 

Koningsspelen 
 

 

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, die gepland staat op 

15, 16 en 17 april a.s..  

 

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 MB, BB van De Verrekijker 

gaan sporten op de velden bij de Parasol. De schoolverlaters van EigenWijs 

begeleiden groepjes leerlingen bij de onderbouw.   

 

We hebben tot nu toe al veel aanmeldingen ontvangen van ouders die mee 

kunnen helpen op deze dag, maar we zijn er nog niet. We hebben nog meer 

ouders nodig die ons op deze dag ondersteunen.  

 

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 vóór maandag 9 maart a.s..  

 

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.  
O  Opruimen na afloop 11.45 uur – 12.15 uur.  

 

In de week van 13 april 2020 krijgt u per mail een bevestiging van uw aanmelding met aanvullende informatie. 

mailto:m.vanhoof@veldvest.nl
mailto:v.raijmakers@veldvest.nl


 

Week van de Lentekriebels 

  
 

De week van 16 t/m 20 maart 2020 is de 'Week van de Lentekriebels'. In de bijlage treft u hierover aanvullende 

informatie aan. 

 

 

Honden op het speelplein 
 

 

Vooral jongere kinderen zijn vaak angstig voor honden. Wij verzoeken u daarom uw hond niet mee het speelplein op 

te nemen. Het is niet toegestaan uw hond mee te nemen in het gebouw, met uitzondering van hulphonden. 

 

 

Aanwezigheid contactpersoon CJG op Basisschool EigenWijs 

 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en 

jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Het doel van het CJG is om snel en 

eenvoudig informatie en advies te geven over opvoeden en opgroeien. Medewerkers van het 

CJG nemen de tijd voor je. En zoeken, als het nodig is, met jou naar hulp op maat voor jou en 

je kind. In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft Basisschool 

EigenWijs een contactpersoon namens het CJG: Corina van Aarle. 

Zoals in de separaat verstuurde informatiebrief d.d. 20-11-2019 staat vermeld, zal Corina op 

enkele momenten aanwezig zijn op Bassischool EigenWijs in de spreekkamer naast de 

administratie. Het volgende inloopmoment zal plaatsvinden op: maandag 16 maart a.s. van 

14.30 – 15.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): 

- Oproep ouders GMR 2020  
- Week van de Lentekriebels - informatiebrief voor ouders 
- Flyer Brede School Veldhoven 
- Paas middag Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk 



  

      GMR VELDVEST 
 

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

Beste ouders, 

 

Donderdag14 mei 2020 worden er verkiezingen gehouden voor de GMR 

(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van stichting Veldvest. 

In de oudergeleding zijn Jacintha de Laat, Willem Bressers en Hans Saris aftredend. Alleen Jacintha de 

Laat en Willem Bressers stellen zich opnieuw herkiesbaar.  

De GMR is opzoek naar ouders die zich kandidaat willen 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 zich dan aan voor de GMR! 
 

Dit kunt u doen door voor 1 april 2020 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen 

naar gmr@veldvest.nl. Mocht u vooraf inlichtingen willen, kunt u per mail contact met mij opnemen 

en uw vragen stellen.  

 

Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, - per vergadering. Tevens biedt de 

GMR mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen over medezeggenschap, 

financieel beleid en competentiemanagement. 

 

Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique Hovens 

Secretaris GMR 

 

 
 

Stichting Veldvest 

Pastoor Jansenplein 21 

5504 BS Veldhoven 

E  gmr@veldvest.nl 

W www.veldvest.nl 

 

 

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 financiën zodat er 

op dit gebied goede vragen gesteld kunnen worden aan het college van bestuur en 

stafmedewerkers. 

Tenslotte verwachten we van de kandidaten een positief-kritische houding in het 

overleg. 

 

Planning verkiezingen 2020 

 

Voor 1 

maart 

Ouders en personeelsleden op de hoogte stellen van de stand van 

zaken, vraag om kandidaatstelling en bekendmaking traject 

 

Voor 1 april Belangstellenden stellen zich kandidaat. 

 

4 mei 2020 Bekendmaking kandidaten voor GMR aan de MR-en 

 

Vergadering 

14 mei 2020 

Verkiezingen (19.30-20.00 uur) 

Vaststellen uitslag verkiezingen (tijdens de vergadering) 

 

Vergadering 

14 mei 2020 

Bekendmaking uitslag aan kandidaten (na telling stemmen) 

Voor 1 juni Bekendmaking uitslag aan MR-en, ouders, personeel en CVB 

Uitnodiging verkozen leden voor de volgende vergadering van 25 

juni 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Informatie voor ouders       

Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig? 

 

Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Uw zoon van vier vraagt bijvoorbeeld of 

meisjes ook een piemel hebben. Of u hoort uw 11-jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Het is 

belangrijk dat ouders en leerkrachten betrouwbare informatie aan kinderen geven zodat zij goed aan 

kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hun kinderen.  

 

Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen? 

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 de 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 brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke 

manier onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school wordt hierin 

ondersteund door de regionale GGD.  

 

Wanneer? 

De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 16 t/m 20 maart 2020. 

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,  

 

 
 



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

Wil je meedoen aan een workshop? Ga dan naar:
www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen en schrijf je nu in!

Volg ons op:

Atletiek
Kan JamTafeltennis

www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingenKijk voor het volledige activiteitenaanbod op:

Balsporten

Ik maak een prentenboekInstrumentencarrouselKUNSTklas



Paas Middag 
 
Zoals elk jaar organiseren wij weer een gezellige paasmiddag met dit jaar een spelletjes estafette. 

 

         Wanneer: Zaterdag 11 April  2020 

Hoe laat: Van 13.30u tot 16.30u.  

Voor wie: Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. 

Waar: Wijkcentrum ’t Tweespan aan de mira 2. 

Kosten: gratis. 

 
Als uw kind mee wil doen aan deze paas activiteit vragen wij u de onderstaande inschrijfstrook in te vullen  

en deze uiterlijk dinsdag 7 April 2020 bij het tweespan in de brievenbus te stoppen.  
Opgeven kan ook natuurlijk ook via de websites of mail . 

www.jocveldhoven.jouwweb.nl of secretariaatjocveldhoven@hotmail.com 

. 

Zorg dat je erbij bent! 

 
De Paas middag  wordt mogelijk gemaakt door Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk.   

 
 

     kleur het bovenstaande plaatje mooi in en maak kans op een leuk prijsje 
___________________________________________________________________________________________ 

Naam: _________________________________________________________________ 
Leeftijd: ___________ jaar.    Telefoonnummer: ________________________ 

http://www.jocveldhoven.jouwweb.nl/

