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Afscheid Maurice van Esch van Basisschool EigenWijs
Maurice van Esch gaat per 01 juni a.s. Basisschool EigenWijs verlaten. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan, bij Prowise
in Budel, een bedrijf dat digitale totaaloplossingen ontwikkelt voor het onderwijs. Maurice noemt het zelf ‘zijn
droombaan’ en voor hem is dit een kans die hij simpelweg niet kon laten lopen.
Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen van Maurice. Dit kunt u doen op woensdag 30
mei a.s. van 12.15 uur tot 13.15 uur onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij nodigen u van harte hiervoor
uit. Dit afscheidsmoment vindt plaats in het lokaal van groep 8.
Uiteraard bedanken wij Maurice voor zijn inzet en enthousiasme gedurende de jaren dat zij werkzaam is geweest op
Basisschool EigenWijs en binnen stichting Veldvest. Wij wensen hem veel succes en plezier bij het vervolgen van zijn
loopbaan. Tevens wensen wij hem en zijn gezin alle goeds.

Invulling vacature groep 8 van Basisschool EigenWijs
Met het vertrek van Maurice van Esch ontstaat ook een vacature in groep 8. In de afgelopen periode hebben wij
gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten en daaruit is Michelle van Hoof naar voren gekomen. Michelle is een
startende leerkracht met affiniteit in de bovenbouw, die fulltime de groepsverantwoordelijkheid op zich gaat
nemen.
Met naast Michelle Pabo-student Eloy Smits op dinsdag en Annabel Timmermans als studente onderwijsassistent op
donderdag en vrijdag zijn wij van mening dat wij de kinderen van groep 8 een fijne tijd tot aan het einde van de
basisschool kunnen bieden. Het accent ligt hierbij op de sfeer in de groep.
Uiteraard zal Ellen van de Sande (leermonitor van groep 5 t/m 8) een monitorende rol in deze periode op zich
nemen.
Michelle zal in de komende weken (op de genoemde dagen, met uitzondering van maandag 28 mei a.s.) samen met
Maurice in de groep aanwezig zijn, om de kennismaking met de kinderen en de overdracht zo goed mogelijk te laten
verlopen, te beginnen op woensdag 23 mei a.s.
De ouders van de leerlingen in groep 8 zijn uiteraard op een eerder tijdstip door middel van een separate brief van
dit bericht op de hoogte gesteld.

Cito Eindtoets groep 8
Met trots kunnen wij zeggen dat onze kinderen geweldig gescoord hebben bij de Cito Eindtoets. Het landelijk
gemiddelde lag op 535,5. We kwamen met onze kinderen een stuk hoger uit, namelijk op 538,5. Een super score!

Veldhoven Midden-Dag
Zoals u weet, vindt op donderdag 31 mei a.s. de Veldhoven Midden-Dag plaats. Als voorbereiding op de VeldhovenMidden-Dag zijn we in alle groepen na de vakantie van start gegaan met de voorbereidingen op het thema: Circus.
Zo hebben de kinderen op donderdag 17 mei jl. een echte goochelaar aan het werk gezien. ‘Magic Mike’ heeft voor
alle kinderen van de hele school opgetreden. Het was een spetterende show!.

Studiedag donderdag 7 juni
Op donderdag 7 juni a.s. hebben de leerlingen van beide scholen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.

Nieuws van Nummereen
Dagopvang en peuterprogramma
De meivakantie is alweer voorbij. We hebben genoten van het lekkere weer. Spelen met water, kunsttekeningen
maken op de muren en heerlijk buiten picknicken. Ook hebben we uitstapjes gemaakt met de kinderen naar het
park. Daar konden ze lekker klimmen en klauteren. De maand april stond vol met feestjes, Koningsdag en de
feestweek met natuurlijk de gezellige feestavond! Inmiddels zijn we gestart met het nieuwe thema; vervoer. We
hebben er zin in!
Buitenschoolse opvang
Wat een leuke maand hebben we weer gehad! Zo zijn we met verschillende Cluppers naar JumpXL geweest, hebben
we leuke activiteiten gedaan in de feestweek en ook de meivakantie stond weer voor met activiteiten met de eerste
editie van de Clup Challenge, waarbij de kinderen een armbandje konden verdienen. Door het lekkere weer hebben
we ook het eerste watergevecht van dit jaar kunnen doen, dit vond iedereen geweldig!!

Kidsrun en Kiddyrun tijdens Veldhoven10miles
Op zaterdag 23 juni vindt hét jaarlijkse hardloopevenement van Veldhoven plaats, de Veldhoven10miles,
georganiseerd door GVAC. Vaste onderdelen tijdens dit evenement zijn de Kidsrun en de Kiddyrun. We hebben een
leuk programma voor de kinderen samengesteld. Voor iedere leeftijdscategorie is er een afstand (400 meter, 1.4
kilometer of 2.5 kilometer). Er zijn ook mooie prijzen per leeftijdscategorie en gesplitst over jongens en meisjes. En
de sportiefste school gaat met de wisselbeker naar huis, dus zorg dat er zo veel mogelijk klasgenootjes meedoen!
Iedere deelnemer van de Kidsrun of Kiddyrun krijgt aan de finish een medaille, een goodiebag en een ijsje. De
kinderen lopen voor de start van de volwassenen, dus jullie papa’s en mama’s, opa’s en oma’s kunnen jullie gewoon
komen aanmoedigen. Alle starttijden en de tijd van de warming-up zijn te vinden op de website van de
Veldhoven10miles; www.veldhoven10miles.nl. Daar kun je ook terecht om jezelf in te schrijven. Je kunt jezelf
inschrijven op de dag zelf, maar we vinden het fijner wanneer je dat vooraf doet. Deelname is gratis! Hopelijk tot
dan!
Met vriendelijke groet,
Bart van de Voort
Organisatie Veldhoven10miles
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