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ALGEMEEN
Carnaval
Morgen is het rare-haren-of-gekke-mutsen -dag.
De kinderen mogen deze dag met een gek
kapsel of een ludiek hoofddeksel naar school
komen.
Op vrijdag mogen de kinderen 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. De school is deze dag
gewoon om 14.15 uur uit.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie
en zien de kinderen graag weer terug op
maandag 19 februari a.s.

Uit de Bocht
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Biebbezoek
Het vervoer voor groep 1-2B is bijna rond. We
hebben nog twee auto’s nodig.
Groep 1-2A heeft pas twee rijouders gevonden…

Thema
Na de carnavalsvakantie starten we met het
thema: de Olympische winterspelen.
Het thema van rekenen wordt “Patatje met…”
Weektaak
Alle kleuters tekenen zich deze week in hun
carnavalspak. Deze komt in hun plakmap.
Wisseling Pabo-studenten
Juf Evy neemt deze week afscheid.
Na de carnavalsvakantie start juf Carlijn in groep
1-2B en juf Kirsten in groep 1-2A. Beide
studenten komen de dinsdagen.

Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk
Ook dit jaar organiseert Stichting Jeugdbelangen
Zonderwijk weer een supergezellig carnaval voor
de jeugd t/m 12 jaar.
Zingen, dansen, spelletjes, de polonaise en nog
veel meer!
Mama’s en Papa’s, Oma’s en Opa’s zijn van
harte welkom!
Data:
Zaterdag 10, zondag 11, maandag 12 en
dinsdag 13 februari
U kunt ons vinden in Ontmoetingscentrum ’t
Tweespan, Mira 2 Veldhoven-Zonderwijk
Het feest begint elke dag om 14.00 uur en we
stoppen om 20.00 uur
Alaaf en tot ziens!
Vrijwilligers Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk

Groep 3
Lezen
Afgelopen week is de klank –ng- aangeboden
m.b.v. het woord ring. Verder hebben we geleerd
dat woorden die eindigen op een –d, je leest als
een –t- ( brood) en dat woorden die eindigen op
een –b- ( web) gelezen worden als een-p-.
Volgende week gaan we genieten van de
carnavalsvakantie. Ook in deze vakantie is het
heel belangrijk om samen met uw kind elke dag
10 minuten te lezen. Dit kan in het gekopieerde
leeshuiswerk of in een eigen boekje naar keuze.
Veel leesplezier!
Buitenspelen
Op school zijn we in de groepen 5 t/m8 gestart
met de introductie van spellen die je tijdens de
pauze kunt spelen. Dit wordt aangeboden en
ingeoefend door Lieke Sommerdijk, stagiaire van
de sport hogeschool. Na de vakantie gaan ook
de kinderen van groep 3 in groepjes hieraan
deelnemen. Zij gaan onder begeleiding van
Lieke het spel buiten spelen en daarna vindt er
binnen een nabespreking plaats. Het doel is dat
de kinderen daarna zelfstandig de aangeboden
spellen kunnen spelen.

Rekenspellen
Vandaag hebben enkele kinderen van groep 8
ons geholpen met rekenspellen te spelen in
kleine groepjes. Het was erg leerzaam en
gezellig. Morgenmiddag gaan we hiermee
verder.

Na de vakantie is er roulatie van alle stagiaires
en mogen wij juf Evy verwelkomen. Zij komt ook
stage lopen op maandag en dinsdag.

Groep 4
Rekenen
Deze week hebben we de toets van blok 4
gemaakt. Tellen met sprongen van tien, de tafels
van 2,5 en 10, + en – sommen werden gemaakt.
De digitale klok met hele en halve uren is voor
sommige kinderen nog lastig.

Groep 6

Spelling
Woorden met ou/au en ei/ij. Dit zijn
weetwoorden. Op www.schoolbordportaal.nl kun
je werkbladen uitprinten en spelletjes doen om te
oefenen.
Carnaval
Deze week vieren we carnaval!
In de klas hangen de carnavalclowns al klaar
voor dit gezellige feest!
Groep 4 en 5
Schrijversbezoek
Vandaag is de schrijver Harmen van Straten bij
ons op bezoek geweest. We hebben boeken van
hem bekeken en gelezen in de klas.
Groep 5
Rekenen/Spelling/Taal
 Deze week hebben we de toets van blok 4
gemaakt en oefenen we nog extra met de
moeilijkheden, zoals sommen tot 1000,
kalender, aflezen van een grafiek en de
tafels/deelsommen.
 Taal thema woorden: het ruimtestation, de
aarde, de satelliet, het laboratorium, de
wetenschapper, de proef, op slag, het
zonnestelsel, de smeerboel, de telescoop,
gedeeltelijk, een luchtje scheppen.
 Spelling: woorden met cht
Afscheid juf Meike
Maandag heeft juf Meike haar laatste stagedag
in groep 5 gelopen. Ze heeft het erg naar haar
zin gehad en de kinderen op iets lekkers
getrakteerd. De kinderen hebben de middag
afgesloten met het spelen van
gezelschapsspelletjes.

Klassendienst
Na de vakantie zijn Jaimy en Kian aan de beurt.

Taal/ woordenschat
De woordenschat woorden van deze week
zijn: het poolklimaat, het woestijnklimaat,
legaal, illegaal, de Eskimo, de iglo, beroerd,
beseffen, massaal, de vervuiling, milieu,
beperken, alles op een rijtje zetten.
Afscheid juf Kirsten
Komende vrijdag zal juf Kirsten afscheid nemen
van groep 6. Ze start na de carnavalsvakantie in
groep 1-2A bij juf Janneke.
Klassendienst
Bedankt Diana en Tender, na de vakantie zijn
Indy en Amélie aan de beurt.
Groep 7
Buiten spelen
De afgelopen weken hebben de kinderen
spelletjes aangeleerd die op het schoolplein
gespeeld kunnen worden. Een aantal spellen
worden al zelfstandig gespeeld tijdens de
pauzes!
Rekenen
Deze week hebben we de toets van blok 4
gemaakt. De verhouding tussen afstand en tijd
vonden ze moeilijk.
Taal/spelling
Na de vakantie gaan we verder met thema 5. De
kinderen kunnen thuis de spellingwoorden
oefenen op Bloon van dit thema.
Belangrijk blijft ook om woorden van de bakker
en jager regel te blijven herhalen.
Groep 8
Taal /Spelling
Deze week ronden we week 3 van het thema 5,
rampen, af , na de vakantie na twee
herhalingsdagen maken de kinderen de toets
van dit thema . Op Bloon staan de
spellingwoorden die in de toets terug komen.

Rekenen
Woensdag zijn we gestart met het nieuwe blok
van rekenen, 8B. In dat blok herhalen en
oefenen we alle rekenlessen en heeft elk kind
een reken/oefenboek op zijn niveau.

JARIGEN VAN 1 T/M
7 FEBRUARI 2018
Jad en Jaro waren afgelopen week jarig. Van
harte gefeliciteerd!

Gastles voeding
Tijdens de gastles van vandaag ontwerpen de
leerlingen een muesli verpakking en doen ze een
proef test.
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