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Start schooljaar 2021 – 2022 
 

 

Vorige week zijn we gestart met een nieuw schooljaar. Wat was het weer fijn om 

iedereen te mogen verwelkomen! Via deze weg wensen wij alle leerlingen, ouders en 

betrokkenen bij de scholen van Veldhoven Midden van harte een succesvol, leerzaam 

en plezierig schooljaar toe. 

 

 

 

 

 

Informatieboekje eerste schooldag 

 
 

Op de eerste schooldag hebben alle leerlingen van BS EigenWijs een informatieboekje mee naar huis gekregen met 

daarin praktische informatie over het betreffende leerjaar opgenomen. De ouders van de leerlingen van SBO De 

Verrekijker zijn geïnformeerd via de Parro app. 

 

 

Schoolgids schooljaar 2021-2022 

 
 

U ontvangt de digitale schoolgids van SBO De Verrekijker en/of Basisschool EigenWijs morgen via de mail. U treft 

deze dan ook aan op de websites van onze scholen. Ouders van nieuwe (4-jarige) leerlingen ontvangen een gedrukt 

exemplaar, zodra deze beschikbaar zijn.  

 

  

Ziekmelden van uw kind(eren) 

 
 

Indien uw kind ziek is of later op school komt, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Het 

is om verschillende redenen wenselijk dat dit voor aanvang van school duidelijk is: 

- wanneer er een calamiteit ontstaat, hebben we een duidelijk overzicht welke kinderen er wel en niet in het 
gebouw aanwezig zijn/waren; 

- wanneer een kind zelfstandig naar school komt, hebben we snel inzicht wanneer het niet op school 
aangekomen is en kan er snel actie ondernomen worden;  
 

Verlof dient aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier. Het is raadzaam het aanvraagformulier 

geruime tijd van tevoren op school in te leveren. Dit formulier is verkrijgbaar via de website: https://www.bs-

eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/ of via de administratie. U kunt hiervoor een mail sturen of telefonisch contact 

opnemen met het Secretarieel Team, dan wordt het formulier aan uw kind meegegeven. Het is niet de bedoeling om 

als ouder hiervoor de school in te komen.  
 

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/
https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/


 
Wanneer een leerling onder schooltijd opgehaald of weggebracht wordt om naar bijvoorbeeld de tandarts te gaan is 

het niet de bedoeling dat ouders hun kind binnen komen ophalen. Zij dienen tijdig bij de leerkracht aan te geven hoe 

laat hun kind opgehaald wordt. De leerkracht verlaat vervolgens op het afgesproken tijdstip kort de groep om met 

de leerling mee te lopen naar buiten waar de ouder staat te wachten. Wanneer een leerling van groep 1-2, of een 

van de onderbouwgroepen weer afgezet wordt op school dienen de ouders telefonisch contact op te nemen met 

school zodat er iemand van de administratie het kind buiten kan ophalen en naar de groep kan begeleiden. 

Leerlingen van groep 3 tot en met 8 kunnen zelf naar het lokaal lopen. 

  

Op het moment dat er een afspraak is gemaakt voor een oudergesprek en dit plaatsvindt op school,  volgen wij 

uiteraard de richtlijnen van het RIVM. 

 

 

Ophaalmoment voor gevonden voorwerpen op vrijdag 17 en maandag 20 september 

 
 

Met grote regelmaat blijven er voorwerpen op school achter, u kunt hierbij denken aan jassen, truien, 

(gym)schoenen, broodtrommels etc.  

Wij raden u aan om regelmatig de tas van uw zoon/ dochter te controleren. 

Mocht u iets missen dan kunt u bij meester Ruud vragen naar de gevonden voorwerpen. 

Tip: een naam in of op de spullen helpt om alles weer bij de juiste eigenaar terug te brengen. 

 

Op vrijdag 17 en maandag 20 september zullen alle gevonden voorwerpen van afgelopen jaar buiten op de muur bij 

het grote schoolplein worden gelegd. U kunt dan na schooltijd (op vrijdag om 12.15 uur en op maandag om 15.00 

uur) komen kijken of er iets van uw zoon/ dochter bij ligt. 

Houdt hierbij rekening dat u onderling 1.5 meter afstand behoudt tot andere ouders en leerkrachten. 

 

Alle gevonden voorwerpen die op 21 september niet zijn opgehaald worden gedoneerd aan het goede doel. De 

school aanvaardt bij verlies of beschadiging geen enkele aansprakelijkheid. 

 

 

Belangrijke data 

 
 

Hieronder volgt een overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar. 

 

• Schoolfotograaf Basisschool EigenWijs 04-10-2021 

• Schoolfotograaf SBO De Verrekijker 06-10-2021  

• Nationaal schoolontbijt   04-11-2021  
 

Herfstvakantie    25-10-2021 t/m 31-10-2021 

Kerstvakantie     25-12-2021 t/m 08-01-2022 

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: 

 

- Maandag 20 september 2021 (alleen SBO De Verrekijker) 
- Woensdag 22 september 2021 (alleen Basisschool EigenWijs) 
- Dinsdag 23 november 2021 
- 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. 

 

 

 

 

Bijlage:  

- Flyer Brede School Veldhoven 


