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Start schooljaar 2022-2023          
 
 
 
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 2022-2023 
 
 
U ontvangt de digitale schoolgids van SBO De Verrekijker en/of Basisschool EigenWijs, zodra deze beschikbaar is 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. 
 
 

Informatieavond voor ouders 
 
 
Basisschool EigenWijs 
Op 29 september organiseren wij op basisschool Eigenwijs een inloop van 17.30 – 19.00 uur. 
U wordt in de gelegenheid gesteld om een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren) en in gesprek gaan met de 
leerkracht. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de bijlage 01 achteraan de nieuwsbrief. 
U bent van harte welkom! 
 
SBO de Verrekijker  
Op 29 september organiseren wij op SBO Verrekijker een informatieavond van 19.00 – 20.00 uur. 
U wordt in de gelegenheid gesteld om een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren) en in gesprek gaan met de 
leerkracht. 
U bent van harte welkom! 
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Ziekmelden van uw kinder(eren) 
 
 
Mocht uw kind ziek zijn of afwezig voor een medische afspraak, dan verzoeken wij u dit bij voorkeur te melden via de 
Parro app. Mocht dit niet lukken zijn wij uiteraard telefonisch bereikbaar 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 te worden door middel van een aanvraagformulier. Het is wenselijk om het 
aanvraagformulier geruime tijd van tevoren op school in te leveren.  
Dit formulier is verkrijgbaar op de website van:  
BS EigenWijs  https://www.bseigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/  

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

 

Uiteraard is het formulier ook verkrijgbaar 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.  

 
 

Gratis jeugdabonnement bibliotheek én online oefenen op Junior Einstein 
 

 

In de bijlage vindt u informatie over het gratis afsluiten van een bibliotheek abonnement en welke online voordelen 

dit verder heeft. Zo kan uw kind thuis online oefenen voor alle vakgebieden via de site Junior Einstein. In de brief 

vindt u hierover meer informatie.  

 
 

 Activiteiten Commissie 
 
 
De ActiviteitenCommissie (AC) van Veldhoven Midden (Eigenwijs en Verrekijker) bestaat uit een groep 
enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten diverse activiteiten organiseren, zoals het Sinterklaasfeest, de 
sportdag tijdens de Koningsspelen en het schoolreisje. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden dus lijkt het je leuk om deel te nemen of wil je meer informatie, neem dan 
contact met ons op via acveldhovenmidden@gmail.com! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bseigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/
https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/verlofregeling/
mailto:acveldhovenmidden@gmail.com
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Belangrijke data 

             
Hieronder volgt een overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar.   

             
Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023       
Studiedag  22-09-2022 

Herfstvakantie  24-10-2022  t/m  28-10-2022 

Studiedag  16-11-2022 

Studie uur   06-12-2022  (School start om 10.00u)     

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 
 

• Bijlage 01: Informatieavond BS EigenWijs  

• Bijlage 02: Gratis oefenen Junior Einstein (zie separate bijlage) 

• Bijlage 03: Aanmelden vóór 21 september 2022 voor een Brussencursus (zie separate bijlage) 
                   (bijeenkomsten voor broers en zussen van kinderen met autisme of een andere beperking) 
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Bijlage 01: Informatieavond BS EigenWijs  

 

 

                            

         

  
  
  
Betreft: Ontmoetingsavond BS EigenWijs donderdag 29 september 2022  
  
Veldhoven, 16 september 2022  
  
Geachte ouder(s),  
  
Zoals u in de jaarkalender op de website kunt lezen, staat er op donderdag 29 september aanstaande de 
ontmoetingsavond gepland voor alle groepen, waarin kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten 
en zicht krijgen op wat er in het schooljaar aan bod komt.  
 
Wij zijn blij u te vermelden dat dit schooljaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, deze avond weer fysiek gaat 
plaatsvinden. De avond vindt plaats tussen 17.30 uur en 19.00 uur.  
 
U bent in dit tijdsbestek vrij om in en uit te lopen en u hoeft dus niet de gehele tijd aanwezig te zijn. Als u meerdere 
kinderen op school heeft kunt u zelf uw tijd verdelen tussen deze groepen. De ontmoetingsavond heeft geen 
gezamenlijk start- of eindmoment.   
 
Uw eigen kind zal u op deze avond vertellen wat er in de klas te zien is en welke afspraken er gemaakt zijn in de 
groep. Ook komen de verschillende vakgebieden aan bod. De kinderen worden in de komende weken toegerust om 
dit verhaal aan u te kunnen doen. Uiteraard zijn de leerkrachten op deze avond aanwezig om verdere vragen te 
beantwoorden.  
 

In de centrale hal staat koffie en thee voor u klaar!  
 
Wij vertrouwen erop dat we u op deze wijze voldoende inzicht kunnen geven in het onderwijs- en leerproces in de 
groep van uw kind.   
 
Wij ontmoeten u graag samen met uw kind(eren) op 29 september a.s.!  
 
Met vriendelijke groet,  
Directie Basisschool EigenWijs,  
 
Beja van der Most – van Tienen  
Nilgün Akinci  
  
  
  
                                                                   



Meer lezen en gratis 
oefenen voor alle vakken en 
CITO met Junior Einstein! 

 
 
 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Nederlandse leerlingen steeds minder goed kunnen lezen en 
lezen ook steeds minder leuk vinden. Als school proberen wij hier verandering in te brengen door korte 
leesactiviteiten, boekenpitches, een nieuwe (technisch) leesmethode en structureler ‘vrij lezen’ op het 
programma te zetten. 
 
Buiten schooltijd is het natuurlijk ook waardevol dat leerlingen blijven lezen. Op school geven leerlingen 
echter vaak aan dat ze geen leuke leesboeken thuis hebben. Via deze brief willen wij u erop attenderen 
dat kinderen gratis een abonnement bij de bibliotheek aan kunnen vragen en zo op een vrijblijvende 
manier meer met leesboeken in aanraking kunnen komen.  
 
Nu is er nog een extra voordeel bij gekomen, want leerlingen die lid zijn van de bibliotheek kunnen 
online gratis oefenen met de materialen van Junior Einstein! Junior Einstein is geschikt voor alle 
leerlingen, in alle groepen en voor alle vakken. Uw kind kan hiermee de vakken oefenen die hij/zij 
moeilijk vindt, zich voorbereiden op de CITO of gewoon lekker leren wat ze zelf leuk vinden. Er zijn 
mogelijkheden voor online oefenen, maar ook om materialen te printen of om uitlegvideo’s te bekijken.   
 
Het begint natuurlijk met een abonnement bij de bibliotheek. Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 
jaar kunnen een gratis jeugdabonnement krijgen bij de bibliotheek. Dit is aan te vragen via: 
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/over-de-bibliotheek/lid-worden.html   
 
Een bibliotheekabonnement is eigenlijk een must voor elke leerling. Naast het lenen van hun favoriete 
boeken, tijdschriften en luisterboeken, worden er ook regelmatig leuke activiteiten georganiseerd in 
elke bibliotheek. Via onderstaande link vindt u alles over bibliotheek Veldhoven; 
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/  
 
Als uw kind al lid is van de bibliotheek kunt u via onderstaande link kiezen voor Junior Einstein.  
https://av.kb.nl/login/  
Uw kind kan nu inloggen met zijn/haar eigen bibliotheekpasnummer en het bijbehorende wachtwoord.  
Vervolgens kan uw kind kiezen uit alle vakken.  
Heel veel succes en plezier met oefenen!  

 

https://www.bibliotheekveldhoven.nl/over-de-bibliotheek/lid-worden.html
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/
https://av.kb.nl/login/



