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Kwaliteitsimpuls
We naderen het einde van de kwaliteitsimpuls
van onze school. De lokalen zijn nagenoeg klaar.
Wat nog rest is een deel van de gang en enkele
kantoren, de personeelskamer en de
spreekkamer. Daar wordt volgende week aan
gewerkt.
Aangezien op maandag en dinsdag het linoleum
in de rest van de gang wordt gelegd, is het deze
dagen niet mogelijk om gebruik te maken van de
ingangen aan de speelplaatskant. Wij vragen u
op die dagen gebruik te maken van de andere
twee ingangen aan de kant van Korein. Dit geldt
zowel vóór, onder als na schooltijd.
Zoals steeds, proberen we de overlast voor
iedereen te beperken.
Kerstviering 2017
Op donderdag 21 december vieren we kerst op
de Brembocht. Dit heeft u in de vorig UDB al
kunnen lezen. Denkt u eraan om een gerecht in
te vullen op de hapjeslijst bij de klas?
Verder is het de bedoeling dat alle kinderen
donderdagochtend 21 december zelf een bord,
beker en bestek meenemen naar school voor het
kerstdiner ’s avonds.

Uit de Bocht
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Muzieklessen Art4U:
In de bijlage vindt U een informatieflyer voor de
ouders van de kleuters, die op dit moment
muziekles krijgen van juf Sabine.
Dinsdag hebben we met Sabine maat- en
ritmeoefeningen gedaan op kerstliedjes als
Kling klokje, Grote klokken zeggen bim bam en
Rudolph het rendier.
Uitdaging en eigen leerdoel stellen:
In groep 1-2B heeft Zwarte Piet het volgende
aangegeven: ’Ik kan op de daken lopen door
steeds een beetje hoger en dus een beetje
moeilijker te oefenen’.
Wij hebben dat de afgelopen dagen ook gedaan.
Alle oudste kleuters hebben een eigen leerdoel
moeten opstellen en hebben geoefend totdat het
lukte! Apetrots zijn zij én wij!
Groep 1-2 A is deze week gestart met het stellen
van een leerdoel. Best moeilijk hoor om te
bedenken wat je graag wil leren en hoe je dat
gaat doen… Een aantal kleuters benoemt een
leerdoel wat thuis geoefend kan worden zoals
veters strikken, goed worden in voetbal en op
daken klimmen!
Wenssterren
De kerstbomen in de kleutergroepen komen vol
te hangen met wenssterren. De kinderen
bedenken een wens voor zichzelf of voor een
ander.

De kerstviering is een moment waarop
wij kunnen genieten van samenzijn met lekker
eten. Helaas is een kerstdiner niet voor iedereen
in onze omgeving een vanzelfsprekendheid. Dit
schooljaar steunen wij daarom de Voedselbank
Veldhoven. Vanaf woensdag 13 december
mogen de kinderen producten voor dit doel
meebrengen naar de klas. Wij vragen u
niet- gekoelde en houdbare producten mee te
geven bijv. rijst, hagelslag, soep (blik/pak),
pannenkoekenmix. …. etc. Meer informatie is te
vinden op www. voedselbankveldhoven.nl.
Op donderdagochtend 21 december komt Jan
Schuur van de Voedselbank Veldhoven de
spullen ophalen in de klassen en de kinderen
persoonlijk bedanken!

Groep 3
Lezen
De woorden jas, riem en bijl zijn aangeboden,
met daarbij de letters: -j-, -ie- en –l-.
De letter –ie- lijkt veel op de letter - ei-. Om deze
uit elkaar te houden kun je bij de letter –ie- aan
het woord tien denken. En bij de –ei- aan het
een lekker eitje met een lepel.

Rekenen
De sommen tot 10 oefenen we op verschillende
manieren om ze zo steeds sneller uit te rekenen.
Sommen zoals 4-4= , 2+2= , 5-1= , 8+1=, 2-0=
proberen we zonder rekenrek uit te rekenen. Dit
gaat al erg goed.
Groep 4
Regels en afspraken
Tot de kerstvakantie zijn we intensief bezig met
de volgende afspraken:
- Je hoeft geen vrienden te zijn, maar je
bent wel vriendelijk tegen elkaar!
- Er is er maar één die praat, zodat het
luisteren beter gaat.
- Als de bel is gegaan, stoppen met
spelen en in de rij gaan staan.
Rekenen
Het splitsen van getallen tot de 10 is erg
belangrijk. Bijvoorbeeld je kunt 10 splitsen in 5
en 5. Maar ook in 7 en 3 en 3 en 7.
We merken dat dit voor een aantal kinderen nog
moeilijk en niet geautomatiseerd is.
We besteden hier veel aandacht aan in de klas.
Misschien een spel tip voor thuis!
Woordenschat
De woordenschatwoorden voor deze week zijn:
De levensfase, de peuter, de volwassene, de
bejaarde, ouderwets, modern, het uniform,
opgroeien, de ervaring het verslag, een hekel
hebben aan, iets op zak hebben.
Groep 5
Spelling/Taal/Rekenen
Met taal en spelling zijn we gestart met een
nieuw thema 4. De kinderen kunnen dit thema
oefenen in bloon.
 Themawoorden: het verleden, het heden, de
toekomst, de oorlog, de vrede, de ellende,
de samenleving, de landverrader, de
zoveelste keer, in de loop van, de
onderduiker, het verzet.
 Spellingcategorie: hond, je hoort een t, maar
schrijft een d.
 Rekenen: toets en herhaling blok 3. Met
name de digitale en analoge klok vraagt nog
de aandacht. Ook het automatiseren van
sommen +/-/x en : blijven we oefenen.
Code rood
Een aantal kinderen heeft gehoor gegeven aan
de oproep om op dinsdag 12 december net als
de leerkrachten in het rood te verschijnen.
Bedankt voor jullie steun.

Schaatsen
Vrijdag 22 december gaat groep 5 schaatsen.
Hiervoor zijn er nog enkele auto’s nodig voor het
brengen en/of halen.
U hebt hierover pas geleden een mail
ontvangen.
Dans
Wij zijn nog op zoek naar 1 begeleider tijdens
de voorstelling. Kunt u helpen, laat dit graag
z.s.m. aan de juf weten.
Luizen
Bij deze de vraag om uw kind regelmatig te
controleren!
Juf Meike
Juf Meike heeft deze week haar stageweek.
Klassendienst
Volgende week zijn Meryem en Hany aan de
beurt.
Groep 6
Bloon
Het blijven oefenen van de spellingwoorden is
belangrijk, de nieuwe woordpakketten staan
weer klaar op Bloon.
Taal
De woordenschatwoorden van deze week zijn:
de rechercheur, de commissaris, de wijkagent,
ervaren, onervaren, op zijn hoede zijn, populair,
fanatiek, het toeval, de verdachte, dusdanig,
boter bij de vis.
Klassendienst
Volgende week zijn Laura en Danique aan de
beurt.
Groep 7
Hapjes
Denken jullie nog aan de lijst voor de hapjes?
Deze hangt bij de deur van onze klas op het
raam.

JARIGEN VAN 7 T/M 13 DECEMBER 2017
Celine, Aimee, Aiden, Kayne, Ruo-Qi, Diana,
Koen, Angus en Acheampong waren afgelopen
week jarig. Van harte gefeliciteerd!

Schaatsen
Aankomende vrijdag gaan we met de klas
schaatsen. Er zijn voldoende ouders die mee
fietsen. Denkt u er aan dat uw kind met de fiets
naar school komt vrijdag?
Rekenen
Deze week ronden we blok 3 af. In blok 4 ligt de
nadruk op het verband tussen breuken en
procenten en maken ze kennis met de relatie
tussen afstand, tijd en snelheid. Hierbij komt ook
de verhoudingstabel aan bod.
Groep 8
Schaatsen
Volgende week woensdag 20 december gaan
we met groep 8 schaatsen.
Graag hebben we daarbij de hulp van ouders.
We gaan op de fiets naar de ijsbaan in
Velhoven- dorp. We vertrekken op school om
12.00 uur en zijn om 14.00. uur weer terug.
Kerstdiner
Zoals u weet hebben we op donderdag 21
december het kerstdiner op school.
Daarvoor kunnen we nog lekkere hapjes
gebruiken. De inschrijflijst hangt naast de deur
van ons lokaal.
Handvaardigheid
Voor de handvaardigheidles van volgende week
hebben de kinderen een glazen fles of pot nodig.

BIJLAGEN:
Flyer Art4U
Biebbabbel december
Flyer Brede School Veldhoven
Flyer Muziekbende

