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Peuterkijkmiddag
Morgen, donderdag 1 februari van 14.00-16.00
u. is er weer een Peuterkijkmiddag. Mocht u uw
peuter nog niet hebben aangemeld op onze
school, dan bent u op deze middag van harte
welkom. Mogelijk kent u ook gezinnen in uw
omgeving met een peuter die nog niet
aangemeld is of die een kijkje willen komen
nemen op onze school, wilt u hen dan hierop
attenderen?
Studiedag
Dinsdag 6 februari a.s. zijn alle kinderen vrij in
verband met een studiedag voor het team.
Afscheid
Bijna 41 jaar werk ik op BS De Brembocht,
aanvankelijk als leerkracht en de laatste 13 jaar
als managementassistent en al die jaren met
ontzettend veel plezier. Daarvoor dank ik dan
ook iedereen die hieraan heeft bijgedragen,
vooral mijn collega’s, de kinderen en u ouders.
In goed overleg met de directie van de
Brembocht en het bestuur van Veldvest, heb ik
besloten om m.i.v. 1 mei a.s. mijn
werkzaamheden te beëindigen, om te gaan
genieten van mijn (pre-)pensioen, hobby’s en
vrije tijd.
Guus van Gerven
SR/MR-vergadering dinsdag 6 februari
Dinsdag aanstaande staat er weer een SR/MRvergadering gepland.
De volgende punten staan op de agenda:
- Kinderadviesraad
- Begroting SR/MR
- Reglement SR/MR
- Personele zaken
- Mededelingen/rondvraag
Om 20 uur start de vergadering in de
koffiekamer. Toehoorders zijn welkom.

Uit de Bocht
Schooltoernooien
Er staan in de maanden maart en april weer een
aantal schooltoernooien op het programma:

Schoolvoetbaltoernooi
De planning voor dit jaar is:
- Woensdagmiddag 4 april a.s. (vanaf 15:30u. tot
ongeveer 18:30u.): Groep 3+4 (7 tegen 7)
- Woensdagmiddag 11 april a.s. (vanaf 15:30u.
tot ongeveer 19:00u.): Groep 5+6 Meisjes
(7 tegen 7) en Jongens (7 tegen 7)
- Woensdagmiddag 25 april a.s. (vanaf 15:30u.
tot ongeveer 19:30u.): Groep 7+8 Meisjes
(7 tegen 7) en Jongens (11 tegen 11).
Aanmelden kan tot donderdag 29 maart a.s.

Schoolkorfbaltoernooi
Dit toernooi vindt plaats op zaterdag 21 april.
Voor meer informatie zie de Uit de Bocht van
vorige week.
Aanmelden kan tot woensdag 21 februari.

Schoolhandbaltoernooi
Dit toernooi vindt plaats op zondag 8 april, van
12.00 – 17.00 u en is voor de groepen 5 t/m 8.
Aanmelden kan tot donderdag 21 februari.
Aanmelden voor alle drie de toernooien kan via:
g.vangerven@veldvest.nl, o.v.v. de naam van
het kind en de groep. Ook graag aangeven welk
toernooi het betreft.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Bezoek bibliotheek – vervoer
We mogen met de kleutergroepen op bezoek bij
de bibliotheek Veldhoven. Dit is direct na de
carnavalsweek. We gaan per groep apart , beide
keren van 9.00 – 10.00 uur . We hebben
hiervoor vervoer nodig en doen een beroep op u.
Wie kan er rijden? Graag vermelden hoeveel
kinderen u kunt meenemen.
- 1-2 B dinsdag 20 februari
- 1-2 A maandag 26 februari

Thema

Groep 4

We zijn druk aan het oefenen met woorden met
‘au’ en ‘ou’. De kinderen vinden dit nog wel een
beetje moeilijk, dus af en toe thuis oefenen zou
fijn zijn.
-Via het thema tijd en de seizoenen hebben we
een overstap gemaakt naar kleding en verkleden
(carnaval).
We hebben kleding gesorteerd op maat, soort en
op seizoen.
In de kledingwinkel in de klas benoemen de
kinderen de kleding, oefenen ze de cijfers, het
hoeveelheidsbegrip en het sorteren.
Weektaak
 De kleuters hebben allemaal een riem
gemaakt van een kronenreep. Hierbij is het
meten en vergelijken uitgebreid besproken.
Ze hebben de riem versierd met een reeks
naar keuze.
 De laatste 2 weken hebben de kinderen
volop gewerkt met de
ontwikkelingsmaterialen uit de kast.
Hiernaast hebben we het maken van een
werkblad geoefend.
Groep 3
Lezen + schrijven
We zijn gestart met kern 7 en hebben m.b.v. het
woord –schip- de klank –sch- geleerd, ook
hebben we de –sch- meteen in schrijfletters
leren schijven.
Morgen starten we met aan elkaar leren
schrijven, belangrijk dat we de geleerde letters
rustig en volgens de aangeleerde route blijven
schrijven.
Ons doel…
Afgelopen twee weken hebben we extra
aandacht besteed aan onze werkverzorging en
het correct schrijven van cijfers en letters. De
kinderen hebben hierin een mooie groei laten
zien.
Tot de carnavalsvakantie werken we aan het
doel: “buiten fijn spelen en aardig zijn voor
elkaar”.
We merkten dat dit wat extra aandacht kon
gebruiken. Voor en na ieder speelmoment
komen we hierop terug, zodat de kinderen
bewust worden van hun eigen rol en houding
tijdens het buitenspelen.

Groep 5
CITO en rekenen/taal/spelling
 Bij taal en spelling zijn we gestart met
Thema 5.
 De kinderen kunnen de categorieën ook
weer thuis oefenen op Bloon. Woorden zoals
pauw, hout, nacht en verkleinwoorden zoals
huisje zijn belangrijk.
 De themawoorden van deze week: de
ruimtevaart, de astronaut, het heelal, het
ruimteschip, vastberaden, weifelend, amper,
buitenaards, de enkele reis, lanceren, de
planeet, de verbeelding.
 Bij het rekenen hebben we deze week
aandacht besteed aan de tientafels
bijv. 2x 2 = 4 en 2x20 =40, geld rekenen,
meten en getallen tot 1000. Volgende week
maandag is de toets van Thema 4.
Deze week maken we de spellingtoets van CITO
en nog een onderdeel van het begrijpend lezen.
U kunt al enkele resultaten in Parnassys
terugvinden, bijvoorbeeld van lezen en rekenen.
Juf Meike
Juf Meike loopt volgende week maandag voor
het laatst stage in onze groep 5. We zullen deze
dag dan ook gezellig afsluiten. De kinderen
mogen gezelschapsspelletjes van thuis mee
nemen.
Klassendienst
Volgende week zijn Mara en Manou aan de
beurt.
Groep 6
Taal
De woordenschatwoorden van deze week zijn:
de natuurramp, de droogte, de energie, de
fossiele energie, de duurzame energie, de
opwarming, het klimaat, de periode, de hittegolf,
integendeel, de politiek, voorkomen is beter dan
genezen.
Rekenen
Deze week gaan we aan de slag met afstanden
bereken op plattegrond en schaal.

JARIGEN VAN 25 T/M
31 JANUARI 2018
Amy en Boateng waren afgelopen week jarig.
Van harte gefeliciteerd!

Projectlessen gezonde voeding
Groep 6 doet mee met een project over gezonde
voeding. Vandaag hebben we samen gekeken
naar gezonde voeding en etenswaren. Volgende
week woensdag gaan we kijken naar het maken
van muesli. Ook mogen de kinderen meedenken
over het ontwerpen van verpakkingen.
Klassendienst
Bedankt Wout en Acheampong, volgende week
zijn Diana en Tender aan de beurt.
Groep 7
CITO
Deze week ronden we de CITO begrijpend lezen
af. De resultaten van de CITO toetsen kunt u
terugvinden in Parnassys.
Rekenen
Deze week hebben we een herhalingsweek van
rekenen, thema 4, zodat we klaar zijn om
volgende week de toets te kunnen maken.
Spullen van thuis
Het valt op dat steeds meer kinderen spullen
meenemen van thuis om mee te friemelen in de
klas, zoals zachte balletjes. De kinderen mogen
deze spullen niet mee in de klas nemen, ze zijn
hiervan op de hoogte.
Groep 8
Proef CITO
Na een week hard werken hebben de leerlingen
in groep 8 de proef CITO afgerond. Het betrof
een Eind groep 8 CITO van een van de
afgelopen jaren. Samen met de kinderen gaan
we de resultaten bespreken en verwerken in hun
persoonlijke weektaak.
Definitief advies gesprek
Deze week heeft u per mail een datum en tijdstip
gekregen voor het adviesgesprek. Als dat niet
het geval is wilt u dan even contact opnemen
met de leerkrachten ?
Project Olympische winterspelen
We zijn een mini project gestart over de
Olympische winterspelen, die dit jaar gehouden
worden in Zuid-Korea. We vertellen de leerlingen
iets over het land, de gewoontes en de sporten
die tijdens de spelen aan bod komen.

