Nieuwsbrief

September 2018 nr. 1

Start nieuw schooljaar
Na een welverdiende vakantie zijn we weer begonnen aan het nieuwe schooljaar. Fijn dat iedereen er weer is!
Kinderen en leerkrachten hebben een goede start gemaakt.
Er is in de zomervakantie flink verbouwd op de MFA Midden. Vanwege de groei in leerlingaantal op zowel
Basisschool EigenWijs, SBO De Verrekijker als Kinderopvangorganisatie Nummereen zijn de multifunctionele ruimtes
verbouwd tot klaslokalen. Er is hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Dat is gelukt, met uitzondering van de
deuren. Deze ontbreken nog, maar laten helaas nog wat langer op zich wachten, dan gepland. We treffen in de
tussentijd maatregelen om –daar waar nodig- het geluid van de groepen wat meer te dempen. Dit zorgt voor een
goed werkbare situatie voor de leerlingen en leerkrachten.
Via deze weg wensen wij alle leerlingen, ouders en betrokkenen bij onze school van harte een succesvol, leerzaam
en plezierig schooljaar toe.

Ontmoetingsavond Basisschool EigenWijs
Op donderdag 27 september 2018 staat de ontmoetingsavond gepland, waarin kinderen, ouders en leerkrachten
elkaar kunnen ontmoeten en zicht krijgen op wat er in het schooljaar aan bod komt. We kiezen dit jaar voor een
andere opzet, dan voorgaande jaren. De avond vindt plaats tussen 17.30 uur en 19.00 uur. U bent in dit tijdsbestek
vrij om in en uit te lopen. U hoeft dus ook niet de hele tijd aanwezig te zijn. Als u meerdere kinderen op school heeft,
kunt u, als u voldoende informatie heeft gekregen, verder lopen naar een andere groep. Voor alle duidelijkheid: er is
dus geen gezamenlijk start- en 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 en zullen onze partners zich presenteren. Denk hierbij aan
Nummereen, Brede School Veldhoven.
Wij hopen u allen, met uw kind(eren) te ontmoeten op 27 september a.s.!

Ontmoetingsavond SBO De Verrekijker
Wilt u graag weten hoe de dagindeling eruit ziet in de groep van uw kind?
Weet u waarom, hoe en wanneer wij groepsoverstijgend werken?
Bent u benieuwd naar de manier waarop leerkrachten vorm en inhoud geven
aan het ontwikkelingsperspectief van uw kind?
Zou u willen horen op welke momenten we samenwerken met Basisschool EigenWijs?
En met kinderopvangorganisatie Nummereen?
Vindt u het, net als wij, belangrijk dat ouders en leerkrachten contact hebben?
Voor de antwoorden op deze vragen en meer bent u hartelijk welkom op 27 september a.s.. De leerkrachten willen
graag met u kennismaken en u informeren over het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken in de groep. Deze
avond is bedoeld voor de ouders en start om 19.00 uur met een presentatie in de clusters. De avond duurt tot 20.00
uur.

Leerlingenlijsten
In het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) mogen wij helaas geen leerlingenlijsten van
de groep van uw kind(eren) meer verstrekken. Wij weten echter dat ouders dit handig vinden voor onder andere het
maken van speelafspraken van uw kind. Wij willen u de suggestie doen om desgewenst als ouders initiatieven te
nemen om onderling uw gegevens met elkaar te delen.

Belangrijke data 2018-2019
Bijgaand treft u de digitale versie van de schoolgids van de school van uw kind aan. De schoolgidsen zullen dan ook
beschikbaar zijn op de website. De schoolgids bevat ook de jaarkalender voor schooljaar 2018-2019. Voor de
zomervakantie hebben wij onderstaand vakantierooster en de studiedagen al met u gedeeld. Voor het gemak
vermelden wij deze data nog een keer:
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
15-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018
Voorjaarsvakantie
04-03-2019
Tweede Paasdag
22-04-2019
Meivakantie
22-04-2019
Hemelvaart
30-05-2019
Tweede Pinksterdag
10-06-2019
Zomervakantie
08-07-2019

t/m
t/m
t/m

21-10-2018
04-01-2019
08-03-2019

t/m
t/m

03-05-2019
31-05-2019

t/m

16-08-2019

Studiedagen
Op verschillende momenten in het jaar staan studiedagen gepland. In schooljaar 2018-2019 ontstaat er een verschil
in het aantal studiedagen tussen Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker. Hieronder treft u de data van de
studiedagen aan:
- woensdag 5 september 2018 (alleen SBO De Verrekijker)
- maandag 24 september 2018
- donderdag 6 december 2018 (alleen SBO De Verrekijker)
- woensdag 30 januari 2019
- dinsdag 19 maart 2019
- donderdag 6 juni 2019
- vrijdag 5 juli 2019: calamiteitendag*
* Deze dag is vrij indien zich in het schooljaar geen calamiteit voordoet.
Op de website stond per abuis 13 november 2018 gepubliceerd als studiedag voor SBO De Verrekijker. Dat is onjuist,
op 13 november worden alle leerlingen op school verwacht. Onze excuses voor het ongemak.
Let op: als SBO De Verrekijker een studiedag heeft en Basisschool EigenWijs niet, worden alle kinderen van
Basisschool EigenWijs die dag op school verwacht.

Vrijwilliger gezocht voor hulp in de schooltuin
Onze tuinman, Noud van der Heijden, is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die hem kan helpen in de
schooltuin. Wij bieden een leuke werkomgeving, waarbij er vrijheid is om vragen van publiek te beantwoorden. Er is
nauwelijks werkdruk en op tijd ruimte voor koffie/thee. Er is voldoende gereedschap aanwezig en een dikke glimlach
van de kinderen is de beloning.
Wat verwachten wij van een vrijwilliger? Een goede omgang met kinderen die in de tuin komen, een coöperatieve
houding om in goed overleg, samen met Noud de tuin beheren. Enige kennis van een gemengde tuin is een pré of de
bereidheid om deze kennis te verwerven. En tot slot: het is vrijwilligerswerk maar niet vrijblijvend.
De kandidaat dient een bewijs van goed gedrag te kunnen overleggen. Indien u belangstelling heeft of iemand kent
die hiervoor geschikt kan zijn, neem dan contact op met Noud van der Heijden voor een nadere toelichting of
kennismaking, via telefoonnummer: 06-83364949.

Bijlagen:
- Flyer buitenschools aanbod Brede School
- Enquête CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
- Informatieavond GGD ‘’ Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen!’’
- Perspublicatie bombardement Zeelst.

