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ALGEMEEN
Kwaliteitsimpuls
Zelfs in de kerstvakantie is er doorgewerkt aan
het opknappen van ons schoolgebouw. Als
laatste komt het handvaardigheidslokaal aan de
beurt en worden enkele kleinigheden afgewerkt.
We zijn erg trots op het resultaat.

Kliederkerk Veldhoven
De Immanuel kerk Veldhoven gaat samen met
de Geloofsgemeenschap Oase Veldhoven een
Kliederkerk starten. Speciaal bedoeld voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen, hun
ouders, verzorgers en grootouders zijn van harte
welkom. Samen vieren en samen ontdekken wat
het leven van Jezus kan betekenen in ons
dagelijks leven. En dat op een speelse en
creatieve manier. We stemmen onze vormgeving
af op mensen die zich niet (meer) verbonden
voelen met kerk of geloof.
e

1 Kliederkerk:
Datum: zondag 21 januari van 16.00 uur tot
18.00 uur
Plaats: Immanuel kerk (Teullandstaat 1,
Veldhoven)
Aanmelden via:
Kliederkerkveldhoven@gmail.com
Zie ook de bijlage.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Schatkist
We zijn gestart met het Schatkist anker
“Gelukkig nieuwjaar, slak!”
In dit anker maken we deze week kennis met de
dagen van de week en met de begrippen
gisteren, vandaag en morgen. Ook leren we
nieuwe woorden, de letter UU staat de komende
2 weken centraal.
De cijfers 1 t/m 12 komen uitgebreid aan bod
met behulp van de klok.
Spullen gezocht voor thema Tijd
-De kinderen mogen van thuis allerlei soorten
klokken, wekkers, horloges en zandlopers
meebrengen.
-We zijn op zoek naar kleding en voorwerpen die
bij een bepaald seizoen ( winter, lente, zomer en
herfst) horen. Hiermee gaan we rubriceer- en
sorteerspelletjes doen in de kring.

Uit de Bocht
Muziekles
Dinsdagmiddag heeft de juf van Art4you
winterliedjes over een pinguïn met ons
gezongen. Ook hebben we een pinguïn dansje
geoefend, sommige kinderen werden dol van al
het draaien op het “ijs”!
Groep 3
Het nieuwe jaar is begonnen en we hebben met
z’n allen geproost op een gezellig en leerzaam
jaar!

Na de vakantie zijn we gestart met kern 6 van
lezen. Hierin leren de kinderen de laatste letters.
In de vakantie hebben veel kinderen goed
gelezen en hiervoor sterren ingekleurd. Dit werd
beloond met een mooi kaartje van de juf. Het
blijft belangrijk om elke dag tien minuten samen
te lezen, probeer hiervoor een vast moment in te
plannen.
Ook bij het rekenen zijn we gestart met een
nieuw blok en een nieuw boek, een
omdraaiboek! We gaan alle sommen tot 10 in
groepen verdelen, deze week zijn de groepen
verdwijngevallen ( 5-5-=) en de 0- gevallen
(7-0=0) aan bod gekomen. Verder hebben we
ontdekt dat een splitsing, ook een som is!
Groep 4
Hoekenwerk
We zijn na de vakantie in de middag gestart met
hoekenwerk. Hier komen verschillende
onderdelen van rekenen, taal, spelling en
creatieve vakken aan bod. Ook samenwerken,
elkaar helpen, zorgen voor materialen is hierin
belangrijk.
Verzamelen!
Voor de knutselopdracht zijn we op zoek naar
eierdozen. Wie helpt mee met verzamelen?
Verzoek
We zouden het fijn vinden als u buiten afscheid
neemt van uw kind. Dit om de zelfstandigheid
van de kinderen te bevorderen.

Spelling
Woorden eindigen op een -d maar je hoort de -t.
zoals hond, mand, mond.
Aai, ooi, oei, be,-, ge,- , ver,Groep 5
Tutorlezen
Om het lezen extra te oefenen en te stimuleren
werken wij met tutorlezen. Een leerling uit groep
8 helpt een leerling uit groep 5 om extra te
oefenen.

Groep 6
Aardrijkskunde/Techniek
Tijdens de aardrijkskunde lessen hebben we het
vaak over de verschillende landschappen in
Nederland en Europa. We bekijken de
stromingen van de rivieren naar de zee.
Binnenkort gaan we met de kinderen aandacht
besteden aan het bouwen van bruggen over de
rivieren. Daarvoor hebben we een aantal
materialen nodig. Het zou fijn zijn als u ons helpt
met het verzamelen daarvan.
U kunt ons een plezier doen met: rietjes,
lollystokjes, ijsstokjes, satéprikkers, korte dunne
houten stokjes, kurken.
Bloon
Het blijven oefenen van de spelling woorden is
belangrijk, de nieuwe woordpakketten staan
weer klaar op Bloon.

Rekenen/Taal/Spelling
Bij het rekenen zijn wij gestart met een nieuw
blok (4). Ook deze week oefenen we hard met
de tafels, getallen t/m 1000 (+en -) en afstanden
zoals km-m-cm en geld rekenen.
Bij taal zijn de nieuwe themawoorden: de fabel,
de legende, de voorouders, het nageslacht, het
stenen tijdperk, de tijdmachine, de
tentoonstelling, historisch, hartelijk lachen, het
voorwerp, het archief en stilstaan bij iets.
De kinderen hebben een stukje van de
fabeltjeskrant gekeken, uit het archief geplukt .
Met spelling oefenen we wederom de
jager/bakker woorden en ook de ei/ij woorden
komen aan bod.
CITO oefenen
Over 2 weken staan de CITOtoetsen van M5
gepland. We oefenen deze weken met de
vraagstelling en aanpak van zo’n toets.
Luizenpluizen
De moeders van Puck en Sam hebben weer
luizen gepluisd. Bedankt hiervoor!
Het advies is om de komende tijd regelmatig uw
kind te blijven controleren. Alvast bedankt.
Olympische Winterspelen
Nog even en dan beginnen de Olympische
Winterspelen. Wij zijn alvast creatief bezig
geweest met de olympische ringen.
Klassendienst
Volgende week zijn David en Marloes aan de
beurt.

Geschiedenis
De kinderen hebben donderdag 18 januari een
toets van geschiedenis. De samenvatting krijgen
ze morgen mee naar huis.
Groep 7
CITO M7
Over 2 weken staan de CITO’s gepland. Wilt u
hier rekening mee houden met bijvoorbeeld
tandartsafspraken enz.
Gym
Tijdens de gymles hebben de kinderen laten zien
hoe goed ze kunnen samenwerken en elkaar
kunnen helpen.

Groep 8
Gelukkig 2018!
Afgelopen maandag zijn we het nieuwe jaar
begonnen met een glaasje kinderchampagne en
hebben we elkaar een heel fijn, speciaal 2018
toegewenst.

Novadic, CJG, Cordaad en Lumens presenteren
zich op de avond.
Het programma bestaat uit twee delen:
introductie en algemene uitleg en vervolgens
kunnen ouders één op één een gesprek
aangaan met de diverse professionals die in de
aula aanwezig zijn.
De thema-avond duurt tot 21.30 uur.
Aanmelden kan via: ouderraad@sondervick.nl
Informatie: www.sondervick.nl
Het Sondervick College: meer dan alleen
“lessen”.

Zaalvoetbaltoernooi
Groep 8 doet met twee teams mee met het
zaalvoetbaltoernooi op 17 januari in de sportzaal
van het Sondervick college. De teams krijgen
een Brembocht shirt mee. Omdat wij als
leerkrachten niet de gehele tijd bij dit toernooi
kunnen zijn i.v.m. een vergadering vragen we
ouders van de betreffende teams om daarbij
aanwezig te zijn. Aanvang 15.30 uur.

JARIGEN VAN 14 DECEMBER 2017 T/M
10 JANUARI 2018
Kimberley, Safae, Quinty, Jady, Lukas, Nadir,
Thijs, Jelte, Naomi, Maud, Rama, Bart, Kian,
Lisa, Lucy, Julia en Damian waren afgelopen
weken jarig. Van harte gefeliciteerd!

Geschiedenis
Deze week maken de kinderen een toetsopdracht over ontdekkingsreizigers. Ze gaan de
concrete kennis koppelen aan zoekopdrachten.
O.a. atlas gebruik, kaartlezen, opzoeken van
voorkennis.
Taal/Spelling
Deze week sluiten we bij Taal en Spelling
Thema 4 af met een toets.
Informatie van het Sondervick college
Het Sondervick college organiseert een thema
avond waarbij ook de ouders van de groepen 8
aanwezig kunnen zijn. Zie onderstaande
uitnodiging.
Thema-avond voor ouders
De ouderraad van het Sondervick College
organiseert op 18 januari 2018 om 19.15 uur een
avond voor ouders met als thema: “Looking after
ME, wat school nog meer doet dan alleen
‘lessen’ geven”. Ook ouders van leerlingen in
groep 8 zijn van harte welkom. In de aula van
het centrale gebouw wordt het
ondersteuningsteam voorgesteld. Wie is waarom
actief rondom de ontwikkeling van de leerlingen
en wat dient er vervolgens te gebeuren?
Naast de bekende ondersteuners (mentor,
jaarleider, enz.) heeft de school meer te bieden:
een intern ambulante begeleider, zorgconsulent,
psycholoog, orthopedagoog en anti-pestcoördinator, maar ook de GGD Jeugdarts,

BIJLAGEN:
Flyer Brede School Veldhoven
Uitnodiging Sportgala
Flyer Kliederkerk

