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Ontruimingsoefening 

 

 
Op dinsdag 17 november a.s. staat er een ontruimingsoefening gepland. Dit houdt in dat we 

in de praktijk gaan oefenen wat de acties zijn bij een ontruiming. De leerlingen worden 

vooraf voorbereid, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt. 

 

 

 

Sinterklaas en Kerstmis 
 

 

Het Sinterklaas- en Kerstfeest komen alweer dichtbij. Omwille corona zullen deze feesten dit jaar op een andere 

wijze worden gevierd. U zult hierover tijdig worden geïnformeerd via de groepsnieuwsbrief van uw kind(eren). 

 

 

Studiedag Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker 
 

 

Op dinsdag 10 november hebben beide scholen een studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij. 

 

 

VO-avond 
 

 

Op donderdag 29 oktober jl. is de digitale VO-avond geweest voor de groepen 7 en 8 van Basisschool EigenWijs. Van 

19.00 tot 19.30 uur konden ouders en leerlingen vragen stellen aan de leerkrachten van groep 7 en 8 over het 

middelbaar onderwijs. Vervolgens zijn leerlingen en ouders gaan luisteren naar verschillende middelbare scholen in 

twee rondes. Sommige scholen gaven een presentatie terwijl ze voor het digibord stonden, andere liepen een rondje 

door de school of gaven een PowerPointpresentatie door het scherm te delen. Een hele andere VO-avond dan 

normaal, maar gelukkig hebben we positieve reacties teruggekregen. Wij hopen dat vragen van ouders en leerlingen 

beantwoord zijn en dat ze weten hoe ze de komende maanden de middelbare scholen kunnen bereiken.  

Wij kijken terug op een geslaagde digitale avond en hopen dat ouders en leerlingen dit ook zo hebben ervaren. 

 

 

 Basisschool EigenWijs, de groepen 7 op locatie de Rank 
 

 
De groepen 7 krijgen alweer enige tijd onderwijs op de locatie van Basisschool de Rank. Het was wel even wennen zo 

op de eerste schooldag, maar daarnaast zagen de leerlingen het ook als een nieuw avontuur. Trots kwamen veel 

leerlingen al zelfstandig op de fiets. Samen hebben we het lokaal aangekleed en alle spullen een plekje gegeven. Het 

heeft niet lang geduurd of ze voelden zich al aardig 'thuis'. In de kleine pauze spelen we samen buiten met de 

leerlingen van de Rank en in de middagen spelen we buiten bij 'het fort'. Dat is een groot speelterrein met 

klimrekken, een grasveld en veel schommels.  



 
Voor de leerlingenraad gaan er twee leerlingen van groep 7, één keer in de 4 weken, naar EigenWijs om daar samen 

met de vertegenwoordigers van groep 6 en 8 te vergaderen over onze school. In de eerste 7 weken zijn de ouders 

wekelijks geïnformeerd middels nieuwsbrieven of filmpjes over het groepsproces, groepsvormings- activiteiten en de 

pedagogische routines. De directie, leerkrachten van de groepen 7 en de leerlingen kijken terug op een fijne start 

van het schooljaar. 

 

 

De leerlingenraad van Basisschool EigenWijs. 
 
 

Afgelopen periode is de Leerlingenraad van onze school weer bij elkaar gekomen om te vergaderen over onze 

school. We verwelkomen twee nieuwe leden van groep 6. De leerlingenraad zal zich in een volgende nieuwsbrief 

voorstellen. We hebben elkaar leren kennen. We hebben gesproken over persoonlijke doelen, welke de leerlingen 

willen behalen middels hun deelname aan de leerlingenraad. Ook hebben we het gehad over de doelstellingen van 

de leerlingeraad, wat willen we dit schooljaar bereiken met de leerlingenraad voor Basisschool EigenWijs. Hieruit zijn 

de volgende afspraken gekomen voor een volgende vergadering: 

• Ieder lid heeft met de eigen leerkracht een persoonlijk doel op papier gezet; 

• de leerlingenraad gaat een prentenboek maken voor de groepen 1-4 om ons voor te stellen aan de jongere 
groepen en duidelijk te maken wat de leerlingenraad inhoudt; 

• de leerlingenraad gaat een presentatie maken voor de groepen 5-8 om ons voor te stellen en de inhoud voor 
de leerlingeraad te bespreken; 

• de leerlingenraad gaat de ideeën, ingezonden door groep 1-8 bespreken en kijken wat we daar als 
leerlingenraad mee kunnen; 

• de leerlingenraad zal zich voorstellen in de groepen en bespreken dat de leerlingenraad een inhoudelijk punt 
gaat zijn bij de groepsvergaderingen van groep 6 t/m 8. In de lagere groepen zullen de leerkrachten de 
inhoud van de leerlingenraad ook met regelmaat bespreken. 

• de zichtbaarheid van de leerlingenraad en de (behaalde) doelen krijgen een zichtbaar plekje in iedere groep, 
bij het doelenbord of elders in de groep.  

Na de volgende vergadering zal de leerlingenraad wederom verslag uitbrengen van de besproken items. 

 

 

Fietsen meenemen naar huis 

 

 

Afgelopen periode hebben wij opgemerkt dat er na schooltijd en in het weekend fietsen van leerlingen blijven staan. 

De fietsen staan op openbaar terrein en school is buiten schooltijd niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, 

vandalisme etc. Wij willen u dan ook verzoeken om geen fietsen te laten staan.  

 

 

Belangrijke data 

 

 

 
 

Donderdag 5 november 2020 Nationaal Schoolontbijt 

Dinsdag 10 november 2020 Studiedag basisscholen, alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 11 november 2020 Oudergesprekken groep 1 t/m 7, Basisschool EigenWijs 

Dinsdag 17 november 2020 Ontruimingsoefening 


