
 

December 2022 
 

 
 
 
Viering donderdag 22 december 2022 
 
Op donderdag 22 december aanstaande zal de viering plaats vinden met overdag bewust aandacht voor 
saamhorigheid en creativiteit. De leerlingen zullen groepsdoorbrekend werken met creatieve ateliers en 
zullen de middag in de klas een eigen invulling hebben (spelletjes, bingo, kaarten maken, film kijken, ect.).  
 
De leerlingen van SBO De Verrekijker worden op school verwacht van 08.30 tot 14.00 uur vanwege het 
taxivervoer. 
De leerlingen van Bs EigenWijs worden op school verwacht van 08.30 tot 15.00 uur 
 

Aan het eind van de middag (ook op donderdag 22 december) vindt de viering plaats in de vorm van een 

diner. De leerlingen worden van 17.00 uur - 18.30 uur op school verwacht om samen met de groep te 

dineren. De groepen 7 worden van 17.15 uur -18.45 uur verwacht op locatie de Rank in verband met het 

wegbrengen en halen van broertjes en zusjes op de MFA. 

 

Via Parro en/of per e-mail heeft u aanvullende informatie ontvangen.  

 
      
Kerstvakantie          
 
In verband met de kerstvakantie zijn beide scholen gesloten van  
maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023.  
   
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe!   

 
Schoolfinale Nationale Voorleeswedstrijd Basisschool EigenWijs 
 

                                                        
Op woensdag 30 november jl. vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats. Hierin streden vier 
leerlingen tegen elkaar om schoolkampioen te worden van schooljaar 2022-2023. De winnares komt uit 
groep 7B en is…… Anne van den Heuvel!  
 
We zijn erg trots op haar en we hebben er vertrouwen in dat ze het op de Veldhovense voorleeswedstrijd 
goed gaat doen. 
 
Reflectionday 2022 
 
 

Op 1 december 2022 is het project ‘’Reflectionday’’ van start gegaan. Ook dit jaar doen 
Basisschool Eigenwijs en SBO De Verrekijker weer mee aan het project Reflectionday.  
 
Zichtbaarheid en reflectie staan gedurende dit project centraal en zorgen voor een betere 
verkeersveiligheid. De leerlingen hebben hier klassikaal een les over gehad, waarin vooral 
aandacht werd geschonken aan goed zichtbare kleding.  
Om de zichtbaarheid te vergroten is er aan iedere leerling een reflecterend hesje uitgereikt.  



 

Het is de bedoeling dat het hesje wordt gedragen gedurende de projectperiode (01-12-2022 t/m 21-01-
2023), maar mag daarna natuurlijk ook nog gedragen worden.   
 
Voor meer informatie (zie bijlage) of kijk op www.reflectionday.nl. 
 
In de bijlage wordt een oproep gedaan tot fotograferen. Deze oproep staat los van school en is een vraag 
vanuit Reflectionday. Ouder(s) zijn hierin dus vrij en school staat hier verder buiten. 
 
 
 

Peuterkijkmoment maandag 16 januari 2023       

 

Basisschool EigenWijs zet de deuren voor u open! 

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw kind of wilt u vrijblijvend 
kennismaken met het onderwijs op Basisschool EigenWijs in het gebouw MFA Midden? 
 
Kom dan naar ons Peuterkijkmoment speciaal voor peuters vanaf 2 jaar. 
Het Peuterkijkmoment start op 16 januari 2023 om 10.30 uur en er wordt een activiteit 
georganiseerd voor de   peuters. Daarna is er voldoende ruimte voor een kijkje in de school en het stellen 
van vragen. 
 
Het peuterkijkmoment van maandag 9 januari 2023 vindt dus geen doorgang. 
 
We verwelkomen u graag! 
 
Aanmelden kan via: eigenwijs@veldvest.nl 
 
Graag tot dan! 
 

 
Inschrijven broertjes en zusjes Basisschool EigenWijs 
 
Indien uw kind(eren) al bij ons op school onderwijs geniet(en) en u een broertje of zusje wilt aanmelden 

die dit schooljaar of komend schooljaar 4 jaar wordt dan nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit 

voor een rondleiding en een intakegesprek op school! Graag krijgen wij op deze wijze zicht op het aantal 

leerlingen dat dit schooljaar en komend schooljaar in onze kleutergroepen gaat starten. Aansluitend aan 

het gesprek waarin wij kennismaken met u en uw kind, leiden wij u en uw kind(eren) rond in de 

kleutergroepen.  

 

Wilt u een afspraak maken? Bel dan onder schooltijd naar onze administratief medewerkster Mirjam 

Tegelaers, zij plant dan direct een afspraak met u in. Uiteraard kunt u haar hier ook via de mail bereiken via 

eigenwijs@veldvest.nl  

Fijn als u in uw mail de naam en geboortedatum van uw zoon of dochter vermeldt en uw eigen naam en 

telefoonnummer. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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Schoolfotograaf 

 
De schoolfotograaf komt tegen het einde van het schooljaar naar onze school.    

Als data en de invulling bekend zijn, houden wij u uiteraard hiervan op de hoogte.  

 

  

Verlof aanvragen 
 
Verlof aanvragen BS EigenWijs 
Verlof dient aangevraagd te worden door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier dient zes weken 
voor aanvang op school ingeleverd te worden bij de administratie. Het formulier is verkrijgbaar via de 
website: https://www.bseigenwijs.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.  
 
Verlof aanvragen SBO De Verrekijker 
Verlof dient aangevraagd te worden door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier dient zes weken 

voor aanvang op school ingeleverd te worden bij de administratie. Het formulier is verkrijgbaar via de 

website: https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/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.  

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

 
Op 14 november heeft u in de Parro app een bericht ontvangen met alle informatie omtrent de vrijwillige 
ouderbijdrage. Hierbij geven wij u de mogelijkheid om naast dat u met de betaallink kan betalen ook de 
mogelijkheid om de vrijwillige ouderbijdrage via een bankoverschrijving te betalen. Daarom delen wij u het 
rekeningnummer NL58RABO0161392946 t.n.v. Stichting Beheer Ouderbijdrage Veldhoven-Midden. 
 
De Medezeggenschapsraad heeft, na overleg met de Stichting Beheer Ouderbijdrage Veldhoven-Midden, 
de hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op €30,00 per kind.  
Voor het 3e of 4e kind geldt het bedrag van €22,50 euro per kind. Indien uw kind pas na de 
Voorjaars/Carnavalsvakantie op school start, vragen wij u de helft van het jaarbedrag te voldoen. 
 
Wij hopen uw bijdrage te mogen ontvangen, zodat er buitenschoolse activiteiten georganiseerd kunnen 
blijven worden.  
 
Met vriendelijke groet,  
Stichting Beheer Ouderbijdrage Veldhoven-Midden 
  

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/verlofregeling/


 

 
 

Gevonden voorwerpen 

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

uw kind bij. 

U bent welkom om (in de centrale hal van de scholen) bij de gevonden-voorwerpen-kast te checken of er 

ook iets van úw kind bij ligt.  

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 en studiedagen schooljaar 2022-2023       

Kerstvakantie  26-12-2022  t/m  06-01-2023 

Voorjaarsvakantie 20-02-2023 t/m 24-02-2023 

Studiedag  27-02-2023 

Tweede Paasdag 10-04-2023 

Meivakantie  24-04-2023 t/m  05-05-2023 (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 

Studiedag  17-05-2023 

Hemelvaart  18-05-2023 t/m  19-05-2023 

Tweede Pinksterdag 29-05-2023 

Studiedag  19-06-2023 

Calamiteitendag* 14-07-2023    

Zomervakantie  17-07-2023 t/m  25-08-2023 

 

*Dit betekent vrij voor de leerlingen indien zich geen calamiteit voordoet gedurende het schooljaar 

 

 

Belangrijke bijlagen 
 

 

• Reflectionday 2022 



 

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 ! 
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