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ALGEMEEN
Bereikbaarheid
In verband met werkzaamheden op ICTgebied.
In verband met werkzaamheden en het
vervangen van de server zijn de voorzieningen
op school op het gebied van ICT buiten werking
op donderdag 1 februari.
Concreet betekent dit dat de school op die dag
vanaf 8 uur enkele uren tot de gehele dag niet
bereikbaar via is email / internet.

Carnaval
In de aanloop naar carnaval wordt er in de
groepen aandacht besteed aan de achtergrond
van carnaval. (Waar komt dit feest vandaan?
Waarom vieren we carnaval?)
Op donderdag 8 februari is het rare-haren-ofgekke-mutsen -dag. De kinderen mogen deze
dag me een gek kapsel of een ludiek
hoofddeksel naar school komen.
Op vrijdag 9 februari vieren we carnaval. De
kinderen mogen die dag verkleed naar school
komen. We vragen hierbij nadrukkelijk de
kinderen geen wapens, confetti of serpentines
mee te geven!!
Voor de kleine pauze wordt door de AC voor
drinken en iets lekkers gezorgd. De kinderen
nemen zoals gebruikelijk hun eigen lunch voor
die dag mee. We hopen er op deze manier weer
een gezellig feestje van te maken!!
De kinderen zijn om 14.15 uur uit en kunnen
dan van carnaval en/of de vakantie gaan
genieten!!
Schoolkorfbaltoernooi
Het Schoolkorfbaltoernooi vindt plaats op 21
april 2018.
Het toernooi vindt plaats op het SDO-veld aan
de Rapportstraat in Veldhoven. Het toernooi
begint rond 12:00 en zal rond 17:00 uur
afgelopen zijn.
Om 18:30 uur is er een spetterende afsluitende
disco voor alle kinderen die mee hebben mee
gedaan.

Uit de Bocht
De teams van groep 3,4 en 5 moeten uit
minimaal 4 kinderen bestaan en de teams van
groep 6,7 en 8 uit minimaal 8 kinderen. Het zou
fijn zijn als er voor de teams ook begeleiding is
vanuit de ouders.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 die meedoen
aan het schoolkorfbaltoernooi mogen vooraf aan
het toernooi 2x komen trainen. De trainingen zijn
op zaterdag 14 april van 10:30 uur tot 12:00 uur,
en op woensdag 18 april van 18:00 uur tot 19:15
uur
Dit jaar zal er tijdens het schoolkorfbal van SDO
ook weer gelegenheid zijn voor de kinderen uit
groep 1 en 2 om mee te doen met deze dag.
De kinderen kunnen allerlei spellen doen die wij
ook bij onze club uitvoeren tijdens het Sport en
Spel.
Bij Sport en Spel kunnen de kinderen spelen en
bewegen. Het gaat hier om tikspelletjes,
estafettes, balvaardigheid, mikken op korven en
dergelijke. Het is wel belangrijk dat er vanuit de
ouders, begeleiders zijn voor deze kinderen.
Per 8 kinderen is er zeker 1 begeleider nodig.
U kunt uw kind of uzelf tot woensdag 21 februari
aanmelden via g.vangerven@veldvest.nl, onder
vermelding van naam en groep.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Rekenen
De komende periode staat het thema
‘de winkel van Loe Lap’ centraal. Dit thema
staat in het teken van kleding. Als rekenhoek
wordt deze keer een kledingwinkel ingericht.
Hierin gaan we o.a. kledingstukken passen,
meten, vergelijken, ordenen, kopen / verkopen
en met geld betalen. (Hele euro’s en briefjes van
5-10)

Winter
We gaan door met het thema ‘winter’. We
zoemen in op warm / koud. We bekijken onze
winterkleding en maken ijs.

Art4You
Dinsdagmiddag hebben we carnavalsliedjes
gezongen en een carnavalsdansje geleerd.
Ook hebben we de polonaise geoefend. Als het
fluitje klonk, dan moest de hele rij omdraaien!
Groep 3
Bibliotheek
Afgelopen donderdag zijn we bij de bibliotheek
geweest. Hier hebben we naar een mooi
verhaal geluisterd en mochten we ook zelf een
boekje gaan lezen. Het was een leerzaam
bezoek!

Oefenen tafels
De tafels van 1, 2, 3, 5 en 10 zijn aan bod
geweest. In de klas worden ze vaak geoefend
om te automatiseren. Thuis kunnen de kinderen
ze ook oefenen op de computer in spelvorm. Dit
bevordert het automatiseren.
Hoekenwerk
Deze week zijn we aan een nieuwe ronde
begonnen! De kinderen zijn erg enthousiast!
Zo leren we hoe we een 3D huis kunnen
tekenen, we maken een carnavalsclown, we
leren analoog en digitaal klokkijken, we oefenen
een toneelstukje met rolverdeling en we
schrijven een verhaal over ons zelf. In de laatste
hoek gaan we op zoek naar onze kwaliteiten.
Wat oefenen we deze week?
Het samenwerken met elkaar is echt het
speerpunt komende week. Aardig zijn voor
elkaar en elkaar helpen.

CITO toetsen
De afgelopen dagen hebben we gewerkt aan de
CITO toets van rekenen. Voor donderdag en
vrijdag staat spelling op het programma. De
week erna gaan de kinderen laten horen hoe
goed ze kunnen lezen. De woorden worden
getoetst met DMT kaarten en het lezen van een
verhaal met behulp van de AVI toets.
Lezen
Afgelopen maandag werd de laatste letter van
kern 6 aangeboden en dat was meteen ook de
laatste reguliere letter. In kern 7 en 8 komen de
klanken: ng-nk- ch-cht en sch nog aan bod.

Groep 5
Herhalingslessen en CITO
Omdat we klaar zijn met thema 4 van spelling en
taal, herhalen we deze week de leerstof.
De DMT en AVI toetsen zijn afgenomen, veel
kinderen zijn vooruit gegaan, wat knap!
Ook wordt er deze week hard gewerkt aan de
CITO rekenen.
Pauze
Het gezellig en fijn spelen in de pauze gaat voor
sommige kinderen met ups en downs. We
proberen de pauzes voor te bespreken, zodat er
minder conflicten ontstaan. Kinderen worden
steeds beter in het zelf oplossen van
probleempjes, super!
Schrijversbezoek Harmen van Straaten
Woensdag 7 februari ontvangen wij op school de
schrijver Harmen van Straaten. De komende
weken gaan wij vragen bedenken en boeken
lezen van deze schrijver.

De letter ei
hoort er ook nog bij….
Vandaag is het feest,
alle letters zijn aan de beurt geweest!
Zelfstandig naar binnen
Wat knap dat al zoveel kinderen zelfstandig naar
binnen komen. Dit bevordert de zelfredzaamheid
en rust bij de start van de dag.
Groep 4

Klassendienst
Volgende week zijn Pim en Kyra aan de beurt.

Groep 6
Muurkrant
De kinderen zijn heel enthousiast begonnen met
het maken van een muurkrant over de provincies
van Nederland.
Sommige kinderen hebben thuis al informatie
verzameld en dit meegenomen naar school.

JARIGEN VAN 18 T/M
24 JANUARI 2018
Danae , Cathy en Daniek waren afgelopen week
jarig. Van harte gefeliciteerd!

BIJLAGEN:
Biebbabbel januari

CITO
Na deze intensieve Reken CITO week starten
we volgende week met de toets Begrijpend lezen
en maken we Spelling deel 2.
Klassendienst
Volgende week zijn Wout en Acheampong aan
de beurt
Groep 7
CITO
Deze week zijn we begonnen met de CITO
Rekenen en Werkwoordspelling. Volgende week
komen Begrijpend lezen en Spelling aan bod.
Lezen
Bijna alle DMT en AVI toetsen zijn afgenomen in
de klas. Veel kinderen zijn vooruit gegaan!
Wat fijn dat de groep goed zelfstandig kan
werken tijdens deze momenten!
Groep 8
Project lessen gezonde voeding
Groep 8 doet mee met een kort project over
gezonde voeding. De komende twee
woensdagmiddagen (31 januari en 7 februari)
krijgen ze gastlessen over voeding en
etenswaren, waaronder een les over het maken
van muesli. Ook mogen de kinderen meedenken
over het ontwerpen van verpakkingen.
Hierdoor komen de gymlessen op die twee
woensdagen te vervallen.

