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ALGEMEEN
Blokhuttendag
Morgen vindt weer de jaarlijkse blokhuttendag
plaats. De kinderen doen allerlei activiteiten en
spellen in het kader van groepsvorming.
Lunchouder gezocht!
Welke ouder wil ons helpen met de lunch?
We zoeken nog een ouder die op vrijdag in de
even weken toezicht wil houden tijdens het
lunchen in de klas. Het gaat om groep 7 van
12.00-12.15 uur en daarna groep 6 van 12.1512.30 uur. Bij interesse graag doorgeven of
mailen aan juf Jolanda (
j.rooijakkers@veldvest.nl)

Uit de Bocht
Voor een veilige oversteek hanteren we de
volgende regels van Veilig Verkeer Nederland:
De brigadier kijkt of de weg vrij is en fluit één
keer. De brigadier loopt naar het midden van
de straat, kijkt nogmaals of de weg vrij is,
houdt het stopbord omhoog en fluit voor de
tweede keer. Ouders/verzorgers en kinderen
steken dus pas over bij het tweede fluitje;
Je steekt over tussen de witte stippellijnen.
Daarbuiten kan de brigadier het overzicht
namelijk niet goed houden;
Als je als fietser of automobilist een
stopteken krijgt, dan stop je voor de witte
doorgetrokken streep.
Als we ons houden aan deze afspraken kunnen
we er samen voor zorgen dat onze kinderen
veilig de straat over kunnen steken.
Lijkt het je leuk om ons team te komen
versterken? Neem dan contact op met Guus van
Gerven (g.vangerven@veldvest.nl) . Het kost je
slechts een kwartiertje van je tijd. Een kleine
inzet met een groot resultaat!
Dank jullie wel voor de medewerking.
Saskia, Sandra, Han, Ingrid, Carien, Nanda, Els,
Mirjam en Maaike

Veilig de straat over
We zijn nu weer een week aan de gang en het
leek ons goed om de basisregels voor het
oversteken bij de verkeersbrigadier (oversteek
Nijverheidslaan) nog een keer in onder de
aandacht te brengen. We informeren graag de
‘nieuwe’ ouders/verzorgers en kinderen wat
belangrijk is voor een veilige oversteek. Ook
willen we de ouders/verzorgers vragen die al
bekend zijn met de regels dit toch nog een
keertje te lezen en te bespreken met je kinderen
zodat de regels bij iedereen weer zijn opgefrist.
In de ochtend tussen 8.15 en 8.30 uur en in de
middag tussen 14.15 – 14.30 uur staat er een
verkeersbrigadier bij de oversteek aan de
Nijverheidslaan. Als er een brigadier staat moet
je altijd oversteken met de brigadier, ook als je
zonder kinderen oversteekt. We geven namelijk
graag het goede voorbeeld 😊.

Typetuin
Typecursus de Typetuin in oktober van start!
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze
school op woensdag 4 oktober 2017 om 16:00
uur de vernieuwde typecursus van de Typetuin
van start. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Schrijf snel in, want vol=vol! Meer
info kunt u hier downloaden
<https://mandrillapp.com/track/click/30320185/su
ccesssociety.egnyte.com?p=eyJzIjoiaVFzTmY4
QXVDY1lpRE1CNVp4eUxYUF9CMjAwIiwidiI6M
SwicCI6IntcInVcIjozMDMyMDE4NSxcInZcIjoxLF
widXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3N1Y2N
lc3Nzb2NpZXR5LmVnbnl0ZS5jb21cXFwvZGxcX
FwvQVNxYXNmSWhYYlwiLFwiaWRcIjpcIjg3Yzl
hODBlODY2YzQzNjVhNjhmZGYzZGY0OTY3ZjI
1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiN2FhNGEzMjM
1YWQ1NzAyOTY2Y2FiNGNiNTdkZjg4YTg3OW
U0MDNiY1wiXX0ifQ

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Alle kinderen krijgen vandaag een leerlingenlijst
van de groep mee met de namen en adressen.
Blokhuttendag
Donderdag gaan we met de beide
kleutergroepen naar de blokhut ‘Bosbender’. We
zullen daar vooral spelletjes doen waarbij het
gaat om het plezier en het samenspelen.
We gaan te voet en bij mooi weer picknicken we
bij de kinderboerderij en sluiten de dag weer af
in onze eigen klas. Graag alle kinderen dichte
schoenen aandoen en kleding die vies mag
worden.
Onze groep:
In beide groepen hebben we afgelopen week
gewerkt aan een ‘fijne groep’. Samen met de
kinderen hebben we bedacht wat dat dan is en
deze afspraken in onze klas opgehangen.
En deze foto van groep 1-2B willen we graag
met u delen:

Activiteiten
Dinsdag hebben we in beide groepen de letter i
aangeboden van ik.
De kinderen mogen de komende twee weken
voorwerpen meenemen die beginnen met de
letter i (bv indiaan, inktvis) of met de i als
middenklank ( vis, kip) voor op de lettertafel.
In groep 1-2A zijn we flink aan het oefenen met
de kleuren, mengenkleuren, de hoofdvormen
(cirkel, vierkant, driehoek , rechthoek) en vormen
als zeshoek, cilinder, kubus, kruis,pijl… We leren
veel van en met elkaar!
Juf Evy
Graag wil ik mij als nieuwe stagiaire even
voorstellen. Mijn naam is Evy Steijntjes, ik ben
19 jaar en kom uit Veldhoven. Dit jaar wordt mijn
tweede jaar op de pabo in Eindhoven. Met veel
plezier mag ik, het eerste half jaar, stagelopen in
groep 1/2A. Elke maandag en dinsdag kun je mij
samen met juf Janneke in de klas vinden. Ik heb
veel zin om met de kinderen aan de slag te gaan
zodat zij en ik dit jaar weer veel nieuwe dingen
gaan leren en ontdekken.

We missen nog een aantal gymschoenen en
plakmappen, denkt u hier nog aan?!
Groep 3
We zitten nog maar in de tweede week van
groep 3, maar wat hebben we al veel geleerd. Zo
zijn de woorden ik, maan, roos en vis al
aangeboden en hebben we de letters –m-r- en v- al in schrijfletters geleerd. Tijdens de rekenles
spelen we vooral met getallen en zijn we gestart
met het computerprogramma aansluitend bij de
methode. Spelenderwijs het rekenen oefenen,
super leuk!
Daarnaast hebben we al veel aandacht besteed
aan wie we zijn en hoe we met elkaar om (willen)
gaan. Vorige week zijn we gestart om een poster
te maken met daarop plaatjes en woorden over
wat we fijn vinden
in onze klas. Hierbij
kwamen woorden
naar voren zoals:
elkaar helpen,
rustig werken,
opkomen voor
elkaar en nog veel
meer mooie
verwachtingen voor
een fijne klas. Deze
week hebben we
de verwachtingen
omgezet naar
klassenafspraken/ regels. Deze hebben we
“ondertekend” met een tekening van onszelf.
Ook nieuw zijn de groepstaken van de klas.
Samen zijn we groep 3, dus ook samen
verantwoordelijk voor de klas. Met de groep
hebben we taken besproken die voorkomen in
een groep, hierbij kun je denken aan: spullen
uitdelen, fruitbak schoonmaken of bijvoorbeeld
de kalender goed hangen. Wekelijks krijgen
wisselende kinderen een taakje om zo samen
verantwoordelijk te zijn voor de groep.
Verder is dit komende half jaar juf Marloes op
maandag en dinsdag bij ons in de groep . Zij is
e
3 jaar stagiaire vanuit de Pabo.
Groep 4
We hebben de afgelopen week weer hard
gewerkt in groep 4. Alle nieuwe methodes zijn nu
opgestart. De nieuwe vakken en lessen zijn
soms nog even wennen, daarom starten we alle
lessen samen op. Ook is er regelmatig even tijd
voor een spelletje, een quiz, moppentrommel of
leest de juf even voor.

De kinderen zijn erg enthousiast over het
voorleesboek ‘Meester Kikker’. Ze kunnen u
vast vertellen waar het verhaal over gaat!

Met spelling oefenen we woorden op
alfabetische volgorde te zetten en de
zelfstandige naamwoorden.

We hebben deze week verschillende gesprekken
en activiteiten uitgevoerd om elkaar beter te
leren kennen. Maar ook om te leren dat we
allemaal verschillend zijn. Verschillend zijn
vinden we juist heel fijn. Stel dat iedereen
precies hetzelfde zou zijn, dat zou toch echt wel
een beetje saai zijn.
Iedereen hoort er bij. Samen zijn we één klas en
zijn we er voor elkaar!

Recept voor een gezellige klas
Groep 5 heeft samen nagedacht over wat zij
voor regels en afspraken belangrijk vinden.
Zie hieronder het resultaat.
We stonden hier de afgelopen dagen, regelmatig
bij stil.

Ook hebben we een ruimtemannetje in de klas.
Hij helpt ons bij het luisteren naar de afspraken.
Telkens wanneer het goed gaat, gaat het
mannetje verder de ruimte in!
We zijn gestart met de afspraak: Als de bel gaat,
gaan we meteen op de juiste plaats in de rij
staan.
Nog niet alle kinderen hebben de noodnummers
en rapporten ingeleverd. Graag uiterlijk vrijdag
alles inleveren.
Morgen vindt de Blokhuttendag plaats. We
hebben hier vandaag alvast over gesproken. We
hebben er erg veel zin in. De kinderen nemen
een stevige rug- of schoudertas met
lunchspullen mee. Ook trekken ze stevige
schoenen aan.
Groep 5
Juf Meike
Juf Meike studeert aan de Pabo Fontys
e
Hogeschool. Dit is haar 2 leerjaar. Meike komt
elke maandag en dinsdag helpen in groep 5.
Noodnummers en rapporten
Willen jullie er aan denken de brief met
noodnummers en de rapportmapjes in te leveren
bij de juf.
Hard werken
Voor sommige kinderen is het werktempo en het
niveau nog even wennen in groep 5. Helemaal
niet erg, samen oefenen we dit stap voor stap.
Om te ontspannen doen we zo nu en dan een
groepsspel er tussen door.
Tafeltjes
In groep 5 zijn we vanuit de rekenmethode weer
hard aan de slag met de tafeltjes. Dit mag thuis
ook geoefend worden.
Spelling en taal
Bij spelling komen de –ng (tong) en –nk (bank)
woorden aan bod.

Groep 6
Taal
Het thema van de Taal en Spelling lessen van
blok 1 is: Tegenstellingen.
Tijdens de taallessen krijgen de kinderen elke
week en aantal nieuwe woorden om de
woordenschat uit te breiden.
Deze week zijn dat :
traditioneel, vooruitstrevend, roetzwart,
grasgroen, bloedrood, allesbehalve, de invloed,
de maatregel, opvoeden, bezaaid met.
Tijdens de Spellinglessen herhalen we de -ng en
-nk regels.
Klassendienst
Elke week hebben twee kinderen klassendienst
en helpen ook na school even om de klas weer
netjes te maken. Volgende week zijn dat Lindsey
en Tender .
Blokhuttendag
Donderdag 7 september is het Blokhuttendag.
Groep 6 gaat naar blokhut Hertog Jan en gaat
daar activiteiten doen in de vorm van allerlei
spelen. Daarna lunchen we en lopen we weer
terug naar school.
Het is belangrijk dat de kinderen goede,
dichte schoenen aan hebben en sportieve
kleding. Graag een goede tas mee voor de
lunch, zodat ze die zelf goed kunnen dragen
tijdens het lopen.

Groep 7
Belangrijke data
De kinderen hebben doorgekregen op welke
datum ze hun boekbespreking, nieuwskring en
spreekbeurt hebben dit schooljaar. Als het goed
is hebben ze dit ook in hun agenda genoteerd.

JARIGEN VAN 31 AUGUSTUS T/M
6 SEPTEMBER 2017
Dhio, Simon, Robert en Alice waren afgelopen
week jarig. Van harte gefeliciteerd!

Doel van de week
Het doel van deze week is: Na 3x klappen van
de juf zijn we binnen 3 seconde stil.
In de klas
We zijn de afgelopen week bezig geweest om de
stof van eind groep 6 te herhalen. Deze week
zijn we gestart met de lessen in de methodes.
Het is weer even wennen om geconcentreerd
aan een taak te werken en het tempo erin te
houden. Dit gaat elke dag weer een beetje
beter!
Groep 8
Blokhuttendag
Donderdag 7 september is onze jaarlijkse
Blokhuttendag. We gaan naar de scouting
boshut waar we in de bossen en op het open
veld allerlei groepsbindende spelen gaan doen.
Groepsregels
De afgelopen week hebben we in groep 8 een
lijst gemaakt van groepsregels die wij belangrijk
vinden. Het is een samenvatting geworden van
alle regels die in de afgelopen jaren opgesteld
zijn en waarvan de kinderen vinden dat die er
echt bij horen.
Huiswerk
We zijn het schooljaar actief gestart en daar
hoort ook huiswerk bij. De leerlingen krijgen elke
maandag spelling of taal mee naar huis en op
donderdag rekenen.
Lezen
Lezen blijft ook in groep 8 heel belangrijk , zeker
om het niveau dat ze al hebben op pijl te houden
of te verhogen maar ook om op een leuke
manier de woordenschat uit te breiden.
We zijn een wereld–lees-project gestart. Aan de
hand van de wereldkaart gaan we
kilometerlezen.
Voor elke gelezen bladzijde mogen ze een
kilometer lezen. De kinderen kiezen een
bestemming en “lezen” daarnaar toe. Dan gaan
we een klein project doen met dat land, we
vertellen erover, we kunnen iets eten uit dat land
of luisteren naar muziek e.d.
De kinderen zijn al super enthousiast begonnen!
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