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Versoepelingen voor het onderwijs betreft coronamaatregelen en  
oudergesprekken BS EigenWijs 
 

Het kabinet heeft dinsdagavond een aantal versoepelingen aangekondigd in de gegeven persconferentie. Deze 

versoepelingen hebben ook gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. Zo zijn vanaf vrijdag 18 februari geen 

looproutes, gespreide pauzes en cohorteringen meer nodig. Ouders zijn dan ook weer welkom in de school en het 

wordt weer mogelijk om teamvergaderingen op school te houden. 

 

Vanaf 25 februari (na de carnavalsvakantie) vervalt het mondkapjesadvies en de anderhalve meter maatregel. 

Uiteraard staat het eenieder vrij om een mondkapje te blijven dragen op school. 

De zelftesten blijven beschikbaar voor het onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouwgroepen.  

 

Op zowel SBO De Verrekijker als op BS EigenWijs hebben wij momenteel nog met veel besmettingen te maken. Dat 

betekent dat we ervoor kiezen de oudergesprekken vooralsnog digitaal te voeren. 

 

Oudergesprekken BS EigenWijs 

De oudergesprekken van BS Eigenwijs van donderdag 17 en maandag 21 februari zullen, vanwege de hoge 

besmettingsaantallen, weer digitaal plaatsvinden. Via Parro heeft u zich inmiddels in kunnen schrijven voor deze 

gesprekken. 

Heeft u zich nog niet ingeschreven, dan zal de leerkracht een gesprek voor u inplannen. Vóór het geplande gesprek 

krijgt u een uitnodiging van de leerkracht voor het gesprek via Teams.  

Voor Ipads en telefoons is het noodzakelijk dat u de teams app downloadt. Belt u via de computer, dan kunt u de 

webversie gebruiken of de app installeren.  

 

  

OPP’s SBO De Verrekijker 

 
 

Op dit moment zijn we in de afrondende fase m.b.t. het afnemen van de LOVS toetsen van januari. De 

leerkrachten zullen hierna de OPP's (Ontwikkelings Perspectief) gaan evalueren. Op maandag 7 maart wordt de 

parro-app opengezet voor het inplannen van een oudergesprek. Daarnaast ontvangt u die dag de oudercode voor 

LDOS zodat u het OPP kunt in zien. Vrijdag 11 maart krijgen de leerlingen hun kind rapport mee naar huis. In de week 

van 14 tot en met 18 maart staan de oudergesprekken (in principe digitaal) gepland. 

Voor de schoolverlaters zijn er alternatieve data gepland. Ouders zijn hierover al eerder geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wijziging bereikbaarheid scholen via email 
 

 

Het bij u bekende e-mailadres admin.veldhovenmidden@veldvest.nl gaat binnenkort verdwijnen. 

Voor algemene zaken (denk hierbij aan adreswijzigingen, het doorgeven van absenties, etc.) kunt u de volgende 

mailadressen gaan gebruiken: 

 

Voor BS EigenWijs:  eigenwijs@veldvest.nl 

Voor SBO De Verrekijker: verrekijker@veldvest.nl 

 

Mocht u uw mail willen richten aan een specifiek persoon, kunt u gebruik maken van de persoonlijke mailadressen. 

Deze zijn bij u bekend of vindt u terug op de website.  

 

  
Personele wisselingen (SBO De Verrekijker) 
 
Afscheid juf Anouk van Brakel 

Op woensdag 23 februari aanstaande zal juf Anouk van Brakel haar laatste werkdag hebben op SBO De Verrekijker 
en binnen Stichting Veldvest. 
Zij gaat met ingang van 1 maart een leertraject in voor leerkrachtondersteuner bij het collega-bestuur RBOB De 
Kempen. 
We danken Anouk voor haar inzet en wensen haar heel veel werkplezier in haar toekomstige baan. 
 
Afscheid meester Rob 
Op vrijdag 25 februari 2022 heeft meester Rob zijn laatste werkdag bij SBO De Verrekijker. Rob is, naast zijn werk bij 
onze school, ook bezig met de opleiding tot leerkracht en volgt hiervoor stage bij een andere basisschool van 
Stichting Veldvest. Dit alles valt voor hem steeds moeilijker te combineren, daarom heeft hij aangegeven zijn focus 
te willen leggen op zijn opleiding en de stage. 
We wensen Rob heel veel succes toe en danken hem voor zijn inzet. 
  
Welkom! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Graag wil ik me even voorstellen! 

Mijn naam is Sharon Cleven, 25 jaar en woonachtig in Veldhoven. 

Ik ben in 2020 afgestudeerd als kind- en jeugdpsycholoog aan de universiteit van Tilburg.  

Sinds kort mag ik onderdeel uitmaken van het team van SBO De Verrekijker.  

Hier ga ik werken als psycholoog/orthopedagoog en ik zal vooral werkzaam gaan zijn bij de 

middenbouw groepen.  

Ik kijk er enorm naar uit en hoop u snel te ontmoeten. 

 

Hartelijke groet, 

Sharon Cleven 
Psycholoog SBO De Verrekijker 
Werkdagen: dinsdag, donderdag & vrijdag 
E: s.cleven@veldvest.nl 

 
 

 

 

 

mailto:admin.veldhovenmidden@veldvest.nl
mailto:eigenwijs@veldvest.nl
mailto:verrekijker@veldvest.nl
mailto:s.cleven@veldvest.nl


 

  

Carnaval Veldhoven Midden 

 
 

Vrijdag 25 februari 2022 vieren we carnaval op school. Alle leerlingen mogen op deze dag verkleed naar 

school toe komen. Enge maskers en speelgoed wapens zijn niet toegestaan. Losse attributen zijn voor 

eigen risico (deze kunnen gemakkelijk kwijtraken).   

De leerlingen dienen net zoals op andere dagen fruit en drinken mee te nemen voor in de kleine pauze. 

School zal zorgen voor een lekkere traktatie.   

 

We gaan er met z’n allen een fijne en gezellige dag van maken!   

 

 

 

Facebook pagina BS EigenWijs 

 

 

Op de website van BS EigenWijs en SBO de Verrekijker vind u leuke nieuwsberichten van onze klassen.  

Ook heeft BS EigenWijs sinds kort een eigen Facebookpagina, volg onze school op: 

https://www.facebook.com/basisschooleigenwijsveldhoven  

 

  
Peiling schooltijden 
 
 

Ongeveer 50% van de ouders/verzorgers van basisschool EigenWijs en SBO de Verrekijker heeft de peiling ingevuld 

over de huidige schooltijden. Ook de leerlingen van de bovenbouw en collega's van beide scholen hebben deze 

peiling ingevuld.  

Een grote meerderheid is tevreden met de huidige schooltijden. 

Er is daarom, na overleg met de directies van beide scholen en de MR, besloten om voor de komende 3 jaar de 

huidige schooltijden te behouden. Over 3 jaar worden de schooltijden opnieuw geëvalueerd. 

 

De schooltijdencommissie MR/SR 
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Belangrijke data 

 
 

 

Hieronder volgt een overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar. 

 

Vakanties: 

Voorjaarsvakantie   28-02-2022 t/m 05-03-2022 

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: 

 

- Donderdag 31 maart 2022 
- Dinsdag 7 juni 2022  
- Vrijdag 22 juli 2022 (Calamiteitendag*) 

 

* Vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar. 

 

Bijlage:  

- Carnavalsactiviteiten Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk 
- Typecursus bij de Typetuin 



 
 

 
Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk heeft dit jaar besloten voor de kinderen t/m 13 jaar in het 

carnavalsweekend en op 2 maart 2022 leuke activiteiten te organiseren. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Vrijdag 25 februari 2022 

Is er een gezellige chill avond deze 
is van 19:30u t/m 22:00u. 

De entree voor deze avond is € 0,50 per kind 

Zaterdag 26 februari 2022 

Is er een foute Party met alleen maar foute muziek. 
Deze is van 19:00u t/m 22:00u. 

We zouden het leuk vinden als je dan zo fout mogelijk 
verkleed komt. Dit is natuurlijk niet verplicht. 

Voor de gene die het leukst fout verkleed is hebben we een 
kleinigheidje 

De entree is gratis Zondag 27 februari 2022 

Is er een van 13:30u t/m 17:00u een  
gezellige chill middag met muziek, spelletjes, 

een potje bingo en kleuren. 
Deze middag is gratis maar hiervoor moet je 

je wel even inschrijven dit kan via 
onderstaande mailadres of website of 

inschrijfformulier. 
  

Woensdag 2 maart 2022 

Is er van 13:00u t/m 16:00u een gezellige 
knutselmiddag. 

De kinderen kunnen leuke knutselwerkjes maken van 
verschillende materialen. 

Deze middag is gratis maar hiervoor moet je je wel 
even inschrijven dit kan via onderstaande mailadres of 

website of inschrijfformulier. 
 

 
 

Inschrijven kunt u via het mailadres: jeugdbelangen@gmail.com. 
of op de verschillende websites: 

jeugdbelangen-zonderwijk.jouwweb.nl, 
hobbyclub-de-planeten.jouwweb.nl 

jocveldhoven.jouwweb.nl 
of het onderstaande inschrijf formulier in te leveren op een van onze hobbyclub of chill avonden 

Naam: ____________________________________________ 
   leeftijd: _______________ 

telefoonnummer: _____________________________ 
E-mail: ______________________________________________ 

 
Komt naar de gezellige chillmiddag / knutselmiddag. 

Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 



 

 

 

 

 

Betreft: Typecursus de Typetuin gaat van start! 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2022 op Basisschool De Brembocht de 
groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8.  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan 
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd  
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid 
beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar 
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-
coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is 
het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  

 
Startdatum: woensdag 30 maart 2022 
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur 
Leslocatie: Basisschool De Brembocht, De Messenmaker 10 5506 CG VELDHOVEN 
 

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!  

• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest 
van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• Er worden 8 lessen van 60 minuten gepland. 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 
Prijsafspraak scholen Veldvest  
Met de scholen van Veldvest hebben wij een vaste prijsafspraak van € 160,- (normaal € 185,-) 
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
 

Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 
Liever geen klassikale cursus maar online? 
Bij de online typecursus werkt jouw kind geheel zelfstandig. Er zijn géén lesmomenten waarbij een 
Typecoach jouw kind extra stimuleert of meekijkt naar houding en stand van de vingers en is dus alleen 
geschikt voor kinderen met veel zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Prijs online: € 70,- i.p.v. € 120,-  
 
Kortingscode online cursus geldig t/m 13 maart: Online22-Veldvest 
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin 
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