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Beste wensen 
 

 

Wij wensen alle leerlingen, ouders, teamleden en andere betrokkenen bij de scholen van Veldhoven Midden een 

goed en gezond 2022 toe.  

Gelukkig mochten de scholen weer open en kunnen leerlingen weer onderwijs genieten. Daarbij nemen we de 

maatregelen die voor de kerstvakantie voor beide scholen van kracht waren weer in acht.  

Wij hopen ook u als ouder(s) in de loop van het schooljaar weer in de school te mogen ontmoeten. 

Dit is echter afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen rondom Covid-19. 

 

 

  
Gemaakt door kleuters  

van Veldhoven Midden: “Vuurwerk” 

 

  

Vakantierooster 2022 - 2023 

 
 

In de bijlage vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022 – 2023. 

Deze verschijnt deze week ook op de websites van beide scholen. 
 

 

 

Reflectionday (Basisschool EigenWijs) 
 

 
Dit jaar doet Basisschool EigenWijs mee met het project “Reflectionday”, waarbij zichtbaarheid en reflectie in het 
verkeer centraal staan. Vanwege de huidige coronamaatregelen zal dit project een andere invulling krijgen dan 
vorige jaren.  
Helaas heeft dit project wegens Corona en andere omstandigheden wat vertraging opgelopen, maar het project 
loopt nog tot 21 januari a.s.! 
 
De leerlingen krijgen een Reflectionday hesje mee, wat ze ook na 21 januari mogen houden én hopelijk veel gaan 
gebruiken in het verkeer. Zo zijn ze beter zichtbaar in het verkeer. Want wist u dat met dit hesje de zichtbaarheid 
van uw kind in het donker tot wel 150 meter wordt? 
 
 
 



 
Als ouder(s) kunt u het gebruik van deze reflecterende hesjes stimuleren en indien u dit wenst meedoen aan de 
fotowedstrijd. Dit kan door een foto te maken van (uw) kind die zich goed zichtbaar begeeft in het verkeer met het 
Reflectionday hesje. Foto’s kunt u mailen naar: info@reflectionday.nl met vermelding van de naam van het kind, de 
school en de woonplaats. 
 
Meer informatie over Reflectionday vindt u in de bijlage of stuur een email naar Kim van den Broek 
(admin.veldhovenmidden@veldvest.nl).  
 

 

Belangrijke data 
 

 

Hieronder volgt een overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar. 

Woensdag 2 februari a.s. is de eerstvolgende studiedag. 

 

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: 

 

- Woensdag 2 februari 2022 
- Donderdag 31 maart 2022 
- Dinsdag 7 juni 2022  
- Vrijdag 22 juli 2022 (Calamiteitendag*) 

 

* Vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Ouderbrief Reflectionday 
- Vakantierooster 2022 - 2023 
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SAMEN VERKEERSVEILIGHEID verbeteren voor BASISSCHOOLKINDEREN. 

Uw kind doet mee met REFLECTIONDAY op school. ZICHTBAARHEID 
& REFLECTIE staat in dit verkeersveiligheidsproject centraal. 

 

Verkeersveiligheid verbeteren doen we samen! Uw kind kan vanaf 1-12 goed ZICHTBAAR met 

REFLECTIEMATERIALEN in de wintermaanden deelnemen aan het verkeer. U wilt uw kind toch niet in 

de duisternis laten verdwijnen. Ruim 95% van de winterkleding is nog veel te donker. Dan ben je 

gewoon niet zichtbaar! Meer weten over REFLECTIONDAY  www.reflectionday.nl. 

 

 

 

 

 

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? 

 STIMULEREN KIND. Kijk samen nog eens naar de presentatie die uw kind tijdens de les op school 

heeft gezien. Voor u gaat er mogelijk ook een wereld open. Zie: www. reflectionday.nl/school. 

 

 GOED VOORBEELD. Doet goed volgen. Ervaar samen hoe veilig het is als je goed zichtbaar bent 

in het verkeer. Samen alle voordelen ontdekken door zelf ook reflectiematerialen te gebruiken. 

 

 MEE FOTOGRAFEREN. Stimuleer uw kind en andere basisschoolkinderen door mee te 

fotograferen ('flitsen') tijdens de projectperiode van 1-12 tot 21-1 van kinderen die zich goed 

zichtbaar begeven in het verkeer. Stuur foto's in naar info@reflectionday.nl met vermelding 

van naam kind/school en woonplaats of via uw Google-account (formulier). 

IEDER KIND DAT MEEDOET WINT EEN HELE BELANGRIJKE PRIJS: 

verkeersveiligheidsprijs 
Eerst werken aan bewustwording, dan aan gedragsverandering en zo samen werken aan een verkeersveiligere 

schoolomgeving en ook daarbuiten. 

 FOTO’S e.d. worden -ZONDER TOESTEMMING-  niet OPENBAAR gemaakt door VSA ! 

 

 
 

http://www.reflectionday.nl/
http://www.reflectionday.nl/school


 

 
 

Vakantierooster schooljaar 2022 - 2023  

Veldvest, stichting voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie 24-10-22 t/m 28-10-22 

Kerstvakantie 26-12-22 t/m 06-01-23 

Voorjaarsvakantie 20-02-23 t/m 24-02-23 

2de paasdag 10-04-23 

Koningsdag 27-04-23 

Meivakantie 24-04-23 t/m 05-05-23 

Bevrijdingsdag 05-05-23 

Hemelvaart 18-05-23 t/m 19-05-23 

2e Pinksterdag 29-05-23 

Zomervakantie 17-07-23 t/m 25-08-23 

 

Zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag vallen dit schooljaar in de meivakantie. 


