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Carnaval
Alaaf! Carnaval op school
Ook dit jaar vieren we carnaval op school. Vrijdag 9 februari is het van 8.30 uur tot 12.15 uur feest. Uw kind mag
deze dag verkleed naar school komen. De kinderen brengen gewoon hun pauzehap (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 van het kostuum (geweren, toverstafjes enz.) 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. Serpentines
mogen wel.
Afgelopen maandag is er door de kinderen van de bovenbouw van Basisschool Eigenwijs een Prins en Prinses
Carnaval gekozen en op SBO De Verrekijker is de Adjudant gekozen. De Prins, Prinses en Adjudant zijn eerder deze
week bekend gemaakt. Bram van de Voort en Jaydin Doornenbal van Basisschool EigenWijs zijn gekozen als Prins en
Prinses en Jada Vlemmings van SBO De Verrekijker is gekozen als Adjudant. Alaaf!
Deze week hebben deze leerlingen geregeld de groepen bezoeken in hun outfit.
Schminken
Er hebben zich inmiddels voldoende ouders aangemeld voor het schminken. Zij worden tijdig bericht over hoe laat
en in welke ruimte/klas zij verwacht worden.

Staking en lesuren Basisschool EigenWijs
In de nieuwsbrief van 11 december jl. hebben we u geïnformeerd hoe de stakingen van het personeel zich
verhouden tot het aantal lesuren dat leerlingen moeten maken gedurende hun basisschoolperiode. Leerlingen van
basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over acht schooljaren. Dat betekent dat de uren die de
leerlingen dit schooljaar missen door de stakingen, in andere jaren gecompenseerd dienen te worden. Op
Basisschool EigenWijs hebben we het aantal genoten lesuren in de voorbije jaren structureel in beeld gebracht.
Daaruit blijkt dat onze leerlingen in de groepen 5 t/m 8 ruim voldoende uren gemaakt hebben om de lesuitval door
de stakingen te kunnen compenseren. Voor de jongste leerlingen zullen we dit in de komende jaren compenseren
door het inzetten van minder studiedagen. Bovenstaande betekent dat we de calamiteitendag van 6 juli 2018
vooralsnog als vrije dag voor de kinderen kunnen hanteren. We vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben
geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u zich uiteraard wenden tot de directie van Basisschool EigenWijs,
Erna Verhoef of Nilgün Akinci.

Studiedag dinsdag 13 maart
Op dinsdag 13 maart a.s. hebben de kinderen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.

Wachten op uw kind
Graag attenderen we u nogmaals op het feit dat het niet toegestaan is om in het schoolgebouw op uw kind(eren) te
wachten aan het einde van de schooldag. Het verstoort de werkzaamheden van onze partners die in de centrale
ruimte hun werkplek hebben. Zij hebben aangegeven dat zij het erg storend vinden wanneer ouders voor en na
schooltijd wachten in de gezamenlijke ruimte. Als scholen van Veldhoven Midden willen we u dan ook vragen om te
allen tijde buiten te wachten tot uw kind naar binnen mag of naar buiten komt. Dus ook bij slecht weer, graag buiten
blijven wachten. Uiteraard bent u na afloop van de schooltijd van harte welkom een kijkje te nemen in de groep of
om de leerkracht even te spreken.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Gevonden voorwerpen
Is uw kind een gymschoen kwijt of wellicht een jas of lunchbox?
Afgelopen maanden zijn alweer de nodige gevonden voorwerpen ingeleverd bij Ruud Istas, de beheerder. Zoals u
weet zijn deze uitgestald in een kast in de gang tegenover de conciërgeruimte.
Kom regelmatig kijken of het voorwerp wat u mist hier tussen ligt, op dit moment ligt er behoorlijk wat op de
rechtmatige eigenaar te wachten!
Mocht het niet opgehaald zijn voor vrijdag 9 februari a.s., dan brengen wij het naar ’t Goed!

Voetbaltoernooi
Voor het dertiende achtereenvolgende jaar organiseert SV Marvilde het Veldhovens Kampioenschap Schoolvoetbal
voor de groepen 3 t/m 8. Het toernooi is op woensdag 4 april 2018; Sportpark Jongelingsveld, Kerkakkerstraat 139 te
Veldhoven.
Dit toernooi is uitsluitend bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 8 van de Veldhovense
basisscholen. Het toernooi start om 15.30 uur, duurt tot ongeveer 18.30 uur en zal gespeeld worden volgens de
KNVB-regels voor 7-tallen op een half veld.
De brieven zijn al met de kinderen mee naar huis gegeven. De kinderen geven zich op bij de leerkracht en hij/zij zal
teams maken. Geef het ook door als u mee wil helpen bij het begeleiden van een team. Graag doorgeven vóór vrijdag 30
maart a.s.
Wij wensen alle kinderen een sportief toernooi toe!

Handbaltoernooi
Op zondag 8 april 2018 a.s. zal H.V. Achilles’95 het handbaltoernooi voor scholen organiseren. Het is voor leerlingen
uit groep 5 t/m groep 8 van alle basisscholen uit Veldhoven. Het toernooi zal van 12.00 uur tot 17.00 uur
plaatsvinden in Sportcomplex de Heiberg.
Er is gekozen om niet in de traditionele handbalsamenstelling te spelen, maar in een 4+1 Style. Kinderen die mee
willen doen, kunnen zich opgeven bij de eigen leerkracht. Ouders die een team willen begeleiden, kunnen dit ook bij
de leerkracht aangeven. Hij/zij zal dan een team vormen.
Ook deze brieven zijn al met de leerlingen meegegeven.

Typetuin
Zoals eerder aangegeven start er op 8 maart 2018 om 16.15 uur 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.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal). De korting wordt
automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579.
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