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Beste wensen
Misschien wat laat, want het jaar 2018 is al twee weken jong, maar voor u allen alsnog een goed en gezond 2018
gewenst!

Kijkmiddag op Basisschool EigenWijs
Op woensdagmiddag 31 januari 2017 van 13.30 uur tot 14.30 uur organiseert Basisschool EigenWijs een kijkmiddag.
Op deze middag zijn alle jonge kinderen en hun ouders, die een kijkje willen komen nemen op basisschool EigenWijs,
van harte welkom.
Deze middag is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Terwijl de kinderen
mogen spelen in een kleutergroep, kunnen de ouders zich op informele wijze, onder het genot van een kopje koffie
of thee, laten informeren over de gang van zaken op Basisschool EigenWijs. Er is ook volop gelegenheid tot het
stellen van vragen.
Tijdens deze middag kan ook een afspraak gemaakt worden voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden het fijn als we
al in een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor kunnen wij anticiperen
op de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar.
Basisschool EigenWijs organiseert de kijkmiddag samen met kinderopvangorganisatie Nummereen. Ouders die zich
willen oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en naschools)
zijn op deze middag ook van harte welkom.
Ook de kinderen van EigenWijs doen hun best om de kijkmiddag onder de aandacht te brengen. De kinderen van de
groepen 1 t/m 4 van Basisschool EigenWijs en de oudste kinderen van de dagopvang zullen in de komende dagen in
de groep een poster kleuren, waarop de kijkmiddag wordt aangekondigd. Deze brengen ze binnenkort mee naar
huis. Wij verzoeken u om deze poster op het raam te hangen of te geven aan jonge kinderen, die bij u in de straat
wonen, om hen zodoende attent te maken op de kijkmiddag.
Wij hopen op een grote opkomst!

Carnaval
Alaaf!
Ook dit jaar vieren we carnaval op school. Vrijdag 9 februari is het van 8.30 uur tot 12.15 uur feest op school. Uw
kind mag deze dag verkleed naar school komen. De kinderen brengen gewoon hun pauze hap (fruit en drinken) mee
naar school, zoals altijd. Daarnaast krijgen ze van ons ook nog een lekker extraatje. We bereiden optredens voor in
de klassen die we deze dag aan elkaar laten zien. Verder gaan we hossen en zijn er andere activiteiten zoals Just
Dance, kleuren of film kijken voor kinderen die niet willen hossen.
We willen u vragen uw kind geen losse speelgoedonderdelen (geweren, toverstafjes enz.) van het kostuum mee te
geven naar school. Die raken vaak kwijt en we willen het verdriet, omtrent het verliezen of stuk gaan van deze
attributen, graag voorkomen. We willen u ook vragen om geen confetti of spuitbusjes mee te geven. U mag wel
serpentines meegeven.
In de komende weken zullen de kinderen van de bovenbouw van Eigenwijs een Prins en Prinses Carnaval kiezen en
op SBO De Verrekijker wordt de Adjudant gekozen. De Prins, Prinses en Adjudant worden bekend gemaakt op
maandag 5 februari a.s.. Er vindt dan een symbolische sleuteloverdracht plaats.
Schminken
We zouden het leuk vinden om de kinderen de mogelijkheid te bieden zich te laten schminken op school. Dit kunnen
we echter niet zonder uw hulp! Bent u vaardig met schmink en wilt u ons deze dag helpen met schminken, geef dit
dan door aan juf Joyce: j.hittema@veldvest.nl
We kunnen niet het hele gezicht van het kind schminken maar zorgen voor een paar voorbeelden met versieringen

in de carnavalssfeer, voor op een wang, waaruit kinderen kunnen kiezen. Bij voldoende aanmeldingen gaat het
schminken door, wij zorgen dan voor materialen en voorbeelden.

Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 24 januari a.s. start de week van de Nationale Voorleesdagen. Ook op onze scholen besteden we hier
aandacht aan. Kinderen van groep 6-7-8 van EigenWijs of bovenbouw groepen van de Verrekijker mochten zich
opgeven om voor te gaan lezen in de onder- en middenbouw groepen. We hebben veel vrijwilligers gevonden die dit
leuk vinden. Deze kinderen oefenen een verhaal of een stuk uit een boek en zullen
dit op 24 januari aan een groepje kinderen voorlezen. Het verhaal is gekozen door
leerkrachten van de groepen waar voorgelezen wordt.
Het doel van deze activiteit is het vergroten van het leesplezier bij kinderen. Het
leesplezier is ontzettend belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen.
Misschien kunt u als ouder deze dagen ook een extra verhaaltje voorlezen aan uw
kind of uw kind u eens voor laten lezen. Veel leesplezier!

Personele wijziging De Verrekijker
Nicole Coppelmans, een van de groepsleerkrachten van middenbouw B, heeft te kennen gegeven SBO De
Verrekijker en stichting Veldvest per 19 februari a.s. te gaan verlaten. Zij heeft een baan aanvaard in het reguliere
onderwijs bij een andere onderwijsstichting.
Geertje Moeskops, een ervaren collega die momenteel werkzaam is op Basisschool De Heiacker, ziet het als een
kans en uitdaging om bij ons op school aan de slag te gaan. Zij zal vanaf 1 februari de werkzaamheden van Nicole
overnemen.
Daarnaast zal Evi Vosters met ingang van 29 januari ondersteuning gaan bieden in de onderbouwgroep. Evi zal op
maandag, dinsdag en woensdag onder schooltijd werkzaam zijn bij ons op school en op maandag en dinsdag na
schooltijd een rol hebben in de buitenschoolse opvang van Nummereen. Op deze manier kan zij, samen met haar
collega Britt van Poppel, een rol spelen in het uitwisselen van expertise tussen beide organisaties en kan fungeren
als “spil” tussen het onderwijs en de voor- en naschoolse opvang.
Via deze weg danken we Nicole voor haar inzet en betrokkenheid bij De Verrekijker en wensen haar veel succes op
haar nieuwe werkplek. Uiteraard heten we beide nieuwe collega’s van harte welkom. Zij zullen zich in de volgende
nieuwsbrief aan u voorstellen.

Kerstmis
Op donderdag 21 december jl. hebben we genoten van een heerlijk kerstdiner op
school.
De school was sfeervol versierd en iedereen had veel aandacht besteed aan het
maken van allerlei lekkernijen. Er waren pannenkoeken, loempia’s, pasteitjes ,
teveel om op te noemen.
In alle groepen zagen de leerlingen er prachtig uit en waren de tafels sfeervol
gedekt.
In de hele school kon je genieten van een fijne, gezellig kerstsfeer.
Mede door de hulp van de ouders van de activiteitencommissie hebben leerlingen
en leerkrachten van zowel Basisschool Eigenwijs als SBO De Verrekijker genoten
van een prachtige avond.

Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 is inmiddels goedgekeurd door de leden van de werkgroep en de
GMR. Hieronder vindt u alvast het rooster.

Typetuin
Zoals eerder aangegeven start er in maart weer een typcursus vanuit de Typetuin op onze school voor de leerlingen
van de groepen 6 t/m 8. In de bijlage vindt u informatie over een extra kortingsperiode.

