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Schoolfruit
In tegenstelling tot wat vorige week in Uit de
Bocht stond, zijn de dagen waarop de kinderen
schoolfruit krijgen de dinsdag, de woensdag en
de donderdag. Op deze dagen hoeven ze dus
geen fruit van thuis mee te nemen.
Planning rapportgesprekken
Begin deze week zijn er via Parnassys
uitnodigingen verstuurd om uw voorkeurstijd aan
te geven voor de komende rapportbesprekingen.
Vanwege een storing bij Parnassys is dit niet bij
iedereen aangekomen. Mocht u wel via het
ouderportaal uw voorkeur kunnen doorgeven,
dan wil ik u vragen dat ook vooral te doen.
Mocht het echter niet lukken, dan kunt u via een
mailbericht naar mij (g.vangerven@veldvest.nl)
uw dag en dagdeel van uw voorkeur doorgeven,
uiterlijk tot woensdag 22 november a.s.
De rapportbesprekingen zijn op dinsdag 28 en
donderdag 30 november a.s., ’s middags tussen
15.00 – 17.30 u. en ’s avonds tussen 18.30 –
20.30 u.
Guus van Gerven

Sinterklaas
De Sinterklaasperiode gaat binnenkort van start
in Nederland en natuurlijk ook op de Brembocht!
In dit bericht vindt u alvast een aantal belangrijke
data.
Op vrijdag 17 november (aanstaande vrijdag!)
mogen alle kinderen hun schoen zetten in de
klas. Dit lijkt misschien wat vreemd omdat Sint
pas zaterdag aankomt, maar het heeft te maken
met het project dat we volgen vanuit het
Sinterklaasjournaal.
Zorg ervoor dat uw kind op deze dag een extra
(gym)schoen meeneemt.
Op dinsdag 5 december hebben we een
Sinterklaasviering op school. De Sint zal de
kinderen in de loop van de ochtend en middag
bezoeken. De kinderen van de groepen 6 t/m 8
verrassen elkaar met surprises op deze dag.

Uit de Bocht
Klaar Over
We zitten al erg krap in ons aantal Klaar Overs
en door ziekte van enkele vaste krachten zijn nu
niet alle tijden meer bemand. U zou ons erg
helpen als u zich ook beschikbaar stelt om 1x
per week een kwartiertje vrij te maken om de
kinderen te helpen met het oversteken aan de
Nijverheidslaan. U kunt zich hiervoor aanmelden
via g.vangerven@veldvest.nl
Kerstviering
Sinterklaas is nog niet in het land, maar toch zijn
wij ook al bezig met de voorbereidingen voor
Kerst. Kerstmis is een feest van samenzijn!
Daarom willen we dit jaar graag dat de kinderen
op school, samen met hun eigen klas, genieten
van een heus kerstdiner.
Om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd is
voorbereid, bij deze alvast een vooraankondiging
Houd u alstublieft de avond in de agenda van uw
kind vrij op donderdag 21 december tussen
17.15 uur en 19.00 uur.
Verdere informatie volgt binnenkort!
Impressie van de werkzaamheden in de
klassen

Reflection Day
Om de zichtbaarheid in het verkeer te vergroten
doen wij ook dit jaar weer mee aan de actie
Reflection Day. Afgelopen donderdag kregen
alle kinderen van groep 5 t/m 8 hierover een
instructie en een geel hesje.
Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.reflectionday.nl
Fietsverlichtingsactie
Afgelopen maandag hebben meneer Gerard en
meneer Guus weer vele fietsen van kinderen van
groep 5 t/m 8 gecontroleerd en, indien mogelijk
gerepareerd. Gelukkig waren verreweg de
meeste fietsen goed in orde.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Optreden
Samen met de kinderen genieten we nog na van
ons optreden. Heerlijk dat de opkomst zo
overweldigend was. Allemaal bedankt .
Ook hebben we de vele camera’s gezien om de
prestaties van uw (klein-)kind vast te leggen.
Sinterklaas
Wij volgen het programma van het
Sinterklaasjournaal en kijken op school de
uitzending van de vorige dag terug. Zie ook de
site www. sinterklaasjournaal.nl.
Vreemde pakketjes
Afgelopen dinsdag hebben we buiten op de
speelplaats enkele pakketjes gevonden. Er
stonden voor ons vreemde namen op. Van wie
zijn ze? Wie heeft er nou geen pakketje?
Dit probleem gaan we samen met de kinderen
oplossen.

A.s. vrijdag mogen wij onze schoen zetten. De
kleuters gebruiken hiervoor hun gymschoentje
dat al op school is.
Lettermuur
De (Sinterklaas-) letters die deze weken de
aandacht krijgen zijn vorig jaar ook aan bod
geweest en voor sommige kinderen is dit een
herhaling. We gaan ze door elkaar gebruiken:
s-sint, p-piet, m-muts, b-boek
Van al deze letters mogen spulletjes
meegebracht worden, het liefst in de sint-sfeer.

Lezen
Kern 3 is afgesloten en de daarbij horende
herfstsignalering is afgenomen. De kinderen
gaan lekker vooruit met lezen. We merken dat
de b & d nog weleens door elkaar worden
gehaald. Bij de –b- blijven we aan Bettie Buik
denken.
Ook kern 4 is afgelopen maandag gestart met
het woord huis en de letter –h-. Verder hebben
alle kinderen weer een boekje met leesbladen
meegekregen. Het verzoek is om elke dag
samen met uw kind te lezen, dit kan in dit boekje
of ineen eigen boekje passend bij het
leesniveau van uw kind. Veel leesplezier!
Gymles
Afgelopen maandag zijn we weer begonnen met
de reguliere gymlessen. Wilt u uw kind elke
maandag gymkleding en gymschoenen
meegeven?
Groep 4
Nieuwe juffen
Tijdens het ziekteverlof van juf Paula komt
op maandag-dinsdag-vrijdag juf Marieke
Jonkman in de klas. Op woensdag en donderdag
juf Diana Creemers.
Afsluiting judo
Vorige week hebben we een leuke judoclinic
gehad in den Ekkerman als afsluiting van de
judolessen. De kinderen hebben erg hun best
gedaan! Er waren ook ouders komen kijken.
Een drukke, gezellige boel!
Rekenen
We zijn begonnen aan een nieuw blok. Hier
werken we aan familiesommen en de tafel van 5.
Optellen en aftrekken over het eerste tiental
gaan we goed oefenen. Kijken of het ook zonder
rekenrek lukt!

Schoolfruit - proefkring
Om de kinderen kennis te laten maken van de
verschillende fruitsoorten, laten we de kinderen
een stukje van het fruit proeven.
Geef aan uw kind wel de gebruikelijke portie
fruit mee naar school.
Groep 3
Verhuisd
Afgelopen vrijdag zijn we tijdelijk verhuisd naar
het “wissellokaal”. Ons lokaal wordt helemaal
geschilderd en krijgt een nieuwe vloer.
Wanneer alles klaar is starten we in het nieuwe
lokaal, mét nieuwe meubels. We zijn benieuwd
naar het resultaat.

Thema
We zijn rond het thema herfst creatief met
herfstbladeren aan de slag gegaan. Kom gerust
eens kijken naar het resultaat!

Groep 5
Dans
Afgelopen vrijdag is groep 5 gestart met de
dansles. Zaterdag 23 december mogen zij deze
dans laten zien in theater de Schalm.

Klassendienst
Volgende week zijn Gigi en Amélie aan de beurt.
Dans
Afgelopen vrijdag is groep 6 gestart met de
dansles. De kinderen gaan samen een dans
leren. Zaterdag 23 december mogen zij deze
dans laten zien in theater de Schalm.
Groep 7
Verhuisd
Afgelopen vrijdag zijn we weer terug verhuisd
naar onze eigen klas. Komt gerust een keertje
binnen om te kijken hoe mooi het geworden is!

Thema 3
 Taal: themawoorden van deze week:
glimlachen, schateren, het uitgieren,
opgelucht, benauwd, organiseren, de
wandeltocht, acuut, klokslag, hoewel, het
geheime wapen, het valt vies tegen.
 Spelling: ij-woorden
 Rekenen: getallenlijn t/m 1000,
Deelsommen, klokkijken, + / - sommen t/m
100.
Sommenkoning/koningin
Om het automatiseren te oefenen gaan we 3x
per week aan de slag met het sommen
koning/koningin werkboekje. Hierin staan +/-/x
sommen. De kinderen houden iedere keer bij
hoeveel ze er goed maken. Hopelijk gaan de
kinderen als een speer!
Klassendienst
Volgende week zijn Sebastian en Isabelle aan
de beurt.
Groep 6
Sinterklaas surprise
Het Sinterklaasfeest nadert en de kinderen
krijgen al een beetje de kriebels.
Denkt u samen met de kinderen aan het maken
van de surprise? Met vragen kunt u altijd bij
meester Max terecht.
Taal
De woordenschatwoorden van deze week zijn:
opzichtig, onopvallend, de bermuda, de spencer,
de gelegenheid, meelopen, de commercie, zich
af zetten tegen, tweedehands, modieus, het
rolmodel, iemand iets op de mouw spelden.
Bloon
Het nieuwe woordpakket op Bloon staat klaar,
de kinderen kunnen daar weer mee oefenen.

Spelling
Het nieuwe woordpakket van thema 3 staat in
Bloon om te oefenen. We zijn nu ook flink aan
het oefenen in de klas met werkwoordspelling in
de verleden tijd. Veel leerlingen vinden dit lastig.
Ook hier kunt u thuis aandacht aan besteden.
Sinterklaas surprise
Vandaag hebben we in de klas lootjes getrokken
voor het maken van een surprise voor elkaar.
Denk u samen met uw kind aan het maken van
een surprise met een gedichtje?
Groep 8
Sinterklaas
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we lootjes
getrokken. Bij het lootje staat een beschrijving
wat we verwachten van de surprise. De
Sinterklaas kindercommissie van groep 8 heeft
dit jaar mee mogen denken en veel leuke ideeën
verzonnen over het invullen van de dag.
CITO toetsen
Na een drukke week van CITO toetsen vorige
week zijn we deze week weer doorgegaan met
het normale lesprogramma. Na een evaluatie
van de toetsen door de leerkrachten bespreken
we de resultaten met de leerlingen en stellen we
doelen voor de komende periode. Dit wordt ook
besproken tijdens de rapport besprekingen met
de ouders.
Cyber boy.
Maandag a.s. krijgen we bezoek van Arie
Rommers die komt vertellen over zijn robot
gestuurde arm. Op YouTube kunt u een filmpje
vinden over zijn gesprek bij De Wereld Draait
Door.
JARIGEN VAN 9 T/M
15 NOVEMBER 2017
Linde, Manou, Tygo, Amjad, Marwan, Senna,
Timon, Jala en Liz waren afgelopen week jarig.
Van harte gefeliciteerd!

