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Centrale Eindtoets Cito (BS EigenWijs) en AMN-eindtoets (SBO De Verrekijker) 

 
 

Centrale Eindtoets groep 8 BS EigenWijs 

Op woensdag 20 april, donderdag 21 april en vrijdag 22 april staat de Centrale Eindtoets gepland. Op woensdag en 

donderdag nemen we de onderdelen rekenen en taal af. Op vrijdag komt het onderdeel wereldoriëntatie aan bod.  

 

AMN-eindtoets SBO De Verrekijker 

Op woensdag 20 april en donderdag 21 april zullen de schoolverlaters onder begeleiding van de leerkracht de 
digitale AMN toets maken. Dit is een digitale, adaptieve toets waarin het eindniveau van ontwikkelde vaardigheden 
met betrekking tot de onderdelen rekenen, taalverzorging en lezen wordt gemeten. De toets wordt gemaakt op een 
chromebook.  
 
Wij wensen alle leerlingen veel succes toe! 

 

 
 

Verkeersexamens groep 7 BS EigenWijs en BB2 SBO De Verrekijker 

 
Verkeersexamen BS EigenWijs  

Op donderdag 21 april nemen we in de groepen 7 het theoretisch verkeersexamen af. Leerlingen moeten voor dit 

VVN Verkeersexamen een aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken onder de knie hebben. Alle afspraken zijn 

geformuleerd in termen van gedrag van de leerling in de rol van voetganger en fietser. Ook is er een overzicht van de 

verkeersborden die de leerlingen moeten kennen. Alle benodigde leerinhouden kunt u vinden in de bijlagen bij deze 

nieuwsbrief. De leerlingen kunnen thuis ook oefenen voor het Verkeersexamen. U vindt alles bij elkaar op het 

oefengedeelte van de website: https://examen.vvn.nl/. Bij “Test je kennis” kunnen leerlingen aan de hand van zeven 

thema's hun theoriekennis opfrissen. Er zijn drie oefenexamens. In 25 vragen komen alle leerdoelen aan bod. De 

leerlingen krijgen na elke vraag feedback. Leerlingen die het examen niet gehaald hebben, kunnen op korte termijn 

een herexamen maken. De leerkracht bepaalt wanneer het herexamen plaatsvindt. Na de meivakantie op dinsdag 10 

mei vindt het VVN praktische verkeersexamen plaats. De leerlingen fietsen dan een route door Veldhoven.  

 

Verkeersexamen SBO De Verrekijker 
In de week van 9 mei doen we met een groep leerlingen uit BB2 mee aan het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen. Vertrekpunt van het praktisch verkeersexamen is op het Meiveld. Vanuit daar fietsen de leerlingen 
een uitgestippelde route.   

 

 

 

Peuterkijkmoment BS EigenWijs 

 
Op donderdag 21 april a.s. zet Basisschool EigenWijs van 15.30 uur tot 16.30 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. 

 

 

https://examen.vvn.nl/


 
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. 

  

 
Gevonden voorwerpen 
 

 

In de afgelopen maanden zijn er weer veel gevonden voorwerpen verzameld. Wellicht ligt er ook iets van úw kind bij. 

Op vrijdag 15 april aanstaande zullen alle voorwerpen in de centrale hal liggen.  

Aan het einde van het schooljaar wordt alles wat niet is opgehaald, gedoneerd aan een goed doel. 

 
 

Even voorstellen: Ines van der Meer (SBO de Verrekijker) 

 
  
Waarschijnlijk heeft u mij al een keer zien lopen of aan de telefoon  
gesproken.  Mijn naam is Ines van der Meer 
Na ruim 14 jaar werkzaam te zijn geweest als management ondersteuner op bs 
Zeelsterhof,  
heb ik (na de Kerstvakantie) de overstap gemaakt naar SBO De Verrekijker om samen 
met Hanneke Cleef  
te werken op de administratie van De Verrekijker en Passend Onderwijs. 
Met mijn man en onze Belgische herdershond woon ik met veel plezier in Veldhoven 
(Zeelst). 
Onze 21 jarige dochter studeert en woont in Tilburg , maar komt regelmatig gezellig even thuis.  
   
Tot horens/ziens/mails 

  

 
Gevonden voorwerpen 
 

 

In de afgelopen maanden zijn er weer veel gevonden voorwerpen verzameld. Wellicht ligt er ook iets van úw kind bij. 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 april aanstaande zullen alle voorwerpen in de centrale hal liggen.  

Aan het einde van het schooljaar wordt alles wat niet is opgehaald, gedoneerd aan een goed doel. 



 

 

Belangrijke data 

 
 

Hieronder volgt een overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar. 

 

Vakanties: 

2e Paasdag     18-04-2022     

Koningsdag  27-04-2022     

Meivakantie     25-04-2022 t/m 08-05-2022 

Bevrijdingsdag   05-05-2022     

Hemelvaart  26-05-2022 t/m 29-05-2022 

2e Pinksterdag  06-06-2022     

Zomervakantie  25-07-2022 t/m 04-09-2022 
  

Op de volgende momenten staan de studiedagen gepland: 

 

- Dinsdag 7 juni 2022 (op deze dag zijn de leerlingen vrij) 
- Vrijdag 22 juli 2022 (Calamiteitendag*) 

 

* Vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar. 

 

 

 

Bijlage:  

- Kleurplaat Peuterkijkmoment 
- Kinderkampen zomer 2022 
- Algemeen bericht stichting Leergeld 
- Oranjemarkt Veldhoven 



Peuterkijkmoment
Basisschool EigenWijs

Donderdag 21 april
15:30 - 16:30 uur
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We slapen in tenten, doen leuke 
spellen én speurtochten in het 
bos en natuurlijk is er heel veel 
tijd om lekker vrij te spelen met 
je vriendjes en vriendinnetjes! 
Hier moet je bij zijn! Schrijf je 
meteen in op www.stichtingkika.nl 
of kom eerst even een kijkje nemen 
op onze open dag op zondag 24
april. Mis het niet!

KINDERKAMPEN
ZOMER 2022

Zit je in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8? Laat dan je ouders lekker
thuis en ga samen met 100 kinderen en enthousiaste 
vrijwilligers mee op kamp. Beleef gegarandeerd veel lol!



Als meedoen voor je kind niet (meer)
vanzelfsprekend is 

Stichting Leergeld helpt

Sporten, scouting of muziekles. Een nieuwe fiets en laptop voor  
school. Voor de meeste kinderen vanzelfsprekend. Maar voor een 
groot aantal kinderen ook niet. Omdat er thuis geen of niet genoeg
geld voor is. En dat aantal is alleen maar gestegen door de 
coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat mensen hun baan hebben 
verloren of hun inkomen tijdens de crisis dramatisch hebben zien 
slinken. Ook de huidige hoge energieprijzen kunnen de oorzaak 
zijn van financiële problemen.

Gelukkig helpt Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is opgericht met maar één 
doel: alle kinderen, ook als er thuis niet genoeg geld is, kunnen gewoon 
meedoen. Dus ook als het gaat om schoolspullen, het lidmaatschap van 
een sportclub en de aanschaf van sportkleding
Want hoe belangrijk is het dat je kind zich goed kan ontwikkelen? 

Belangrijk!
Héél belangrijk vindt Leergeld! En daarom betaalt ze, als ouders dat zelf 
niet kunnen, bijvoorbeeld de laptop voor middelbare scholieren, de 
mobiele telefoon, schoolboeken of zwemles. Of de contributie van de 
scouting of muziekles. 

Aanvraag
Heeft uw kind ook hulp nodig van Stichting Leergeld? Kijk dan op 
leergeldveldhovendekempen.nl en vul het aanvraagformulier in. Een 
medewerker neemt dan contact met u op. Natuurlijk gaat deze zorgvuldig 
om met uw aanvraag en hoeft niemand anders te weten dat u hulp 
vraagt.  



Meer informatie?
Ook dan kunt u terecht op leergeldveldhovendekempen.nl of mail uw 
vraag naar info@leergeldveldhovendekempen.nl. Bellen kan ook, via 
telefoonnummer 06-12880601.

LET OP!
Leergeld helpt bij een minimum-inkomen (tot 130% van de 
bijstandsnorm).
 
Is uw inkomen hoger? Maar blijft er door de coronacrisis, te hoge vaste 
lasten of schulden te weinig over om de kosten van de kinderen te 
betalen? Ook dan helpt Leergeld. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld zzp-
ers en kleine ondernemers. En natuurlijk helpen wij in deze 
bijzondere tijd de kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. 

mailto:info@leergeldveldhovendekempen.nl


 
 
Oranjemarkt Veldhoven 
Gratis vrijmarkt voor kinderen en volwassenen 
 
Beste kinderen en ouders/verzorgers, 
 
Hoera! Na 2 jaar van afwezigheid is het op woensdag 27 april eindelijk weer zover: 
de Oranjemarkt Veldhoven in het Citycentrum. Een gratis toegankelijk evenement van, voor 
en door Veldhoven. Samen maken we er weer een geweldig feest van, iets kleiner als 
andere jaren maar net zo gezellig. 
 
Oranjemarkt 2022 
 
Omdat de voorbereidingstijd korter was dan voorgaande jaren is er dit jaar geen kinderplein 
en staan er geen grote podia met optredens. Om toch goed in de Koningsdag 
feeststemming te komen hebben we natuurlijk wel gezorgd voor andere leuke activiteiten: 
 

 Verschillende blaaskapellen en Veldhovense DJ’s zorgen voor de muziek. 
 DéDé Dance en Cardo Dance Department geven spetterende optredens. 
 De jeugdbrandweer is aanwezig. 
 Er is een ballonnenclown én je kan worden geschminkt.  

 
Uiteraard is er ook een grote vrijmarkt met kramen en grondplaatsen, daarnaast zijn de 
winkels en horecagelenheden geopend in het Citycentrum.  
Tip: kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets.   
 
Vrijmarkt 
 
Vanaf 10.00 uur start de vrijmarkt en natuurlijk kan iedereen weer spullen verkopen op een 
kleedje of in een marktkraam. Grondplaatsen zijn gratis, marktkramen zijn te huur en nog 
beperkt beschikbaar via de website van de Oranjemarkt Veldhoven.  
  



 
 
In het Citycentrum zijn bijna alle plaatsen (semi)overdekt. 
Vanaf 7.30 uur mag je het terrein op, de Citypassage is vanaf 8.00 uur open. Je hoeft je niet 
vooraf aan te melden voor een grondplaats, maar kom wel op tijd want vol=vol.   
 
Tips voor de kinderen 
 

 Kom op tijd om een mooi plaatsje uit te kiezen.  
 Zorg ervoor dat je al je spulletjes een prijsje geeft. 
 Neem een kleed mee om al je spullen op te leggen en natuurlijk ook een stoel 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.   
 
Meer informatie 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.oranjemarktveldhoven.nl of op onze 
Facebookpagina. 
Heb je verder nog vragen, stuur dan een mail naar info@oranjemarktveldhoven.nl.  
 
We zien je graag op woensdag 27 april!  
 
 
Met oranje groet, 
 
Organisatie Oranjemarkt Veldhoven.  
  
 


