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ALGEMEEN
Zieke collega’s
Deze week hebben we helaas met een aantal
zieke collega’s te maken gehad:
Juf Ellen, juf Laura, juf Kim en juf Dorien.
Daar er geen vervangers beschikbaar waren
hebben we dit intern opgelost en per leerjaar
gecommuniceerd naar de ouders van de
betreffende groep.

Uit de Bocht
Nieuwe stagiaire
Juf Meike komt de komende tijd bij ons in de
groep stage lopen, zij is er op maandag en
dinsdag. Daarnaast is zij er paar een keer een
hele week.
Lezen
Deze week ronden we alweer kern 7 af.
Aanstaande vrijdag mogen alle kinderen bij de
juf lezen om te horen hoe goed het lezen vooruit
gegaan is.
Schrijven
Langzaamaan oefenen de kinderen met het aan
elkaar schrijven. Hierbij is vooral de verbinding
tussen de letters belangrijk. We schrijven voor
nu alleen in ons schrijfschrift aan elkaar en
mogen op andere momenten nog los schrijven.

Sjors sportief!
Ella uit groep 3 heeft de winnende tekening van
onze school voor de tekenwedstijd van Sjors
sportief getekend. Op www.sjorssportief.nl
onder het kopje “fun”, kunt u op haar tekening
stemmen. De winnende tekening wordt de
voorkant van het nieuwe Sjors sportief boekje.
Stemmen dus!
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Thema
Deze en komende week staan de olympische
winterspelen in de groep centraal.
Letter
De letter G is aangeboden. De kinderen mogen
voorwerpen, die beginnen met de letter g, voor
de lettertafel meebrengen.
Rekenen
- In beide groepen hebben we het meten
geoefend met onze eigen sjaals.
- Met de Olympische ringen (hoepels) spelen we
kleurenspelletjes.
Woordenschat
We leren nieuwe olympische woorden zoals
curling, bobslee, kunstrijden, puck, medaille,
brons, short track, langlaufen, piste, podium.
Groep 3
Nieuw klasgenootje
We hebben er gezellig een klasgenootje bij. Jaro
zit sinds deze week in onze klas.

Groep 4
WC-tafelblad
Na de vakantie zijn we volop gestart met de
tafels. Het is ook belangrijk dat de kinderen thuis
gaan oefenen. De kinderen krijgen daarom een
WC-tafelblad mee, zodat ze op het toilet kunnen
oefenen.
Nieuw boeken en werkboeken
Met spelling , taal en rekenen hebben we de Aboeken uit en zijn we gestart in de B-boeken.
Spelling
We hebben de au en ou afgesloten en zijn nu
aan het oefenen met de eeuw, ieuw en uw
woorden, zoals nieuw, sneeuw en uw.
Groep 5
WC tafelblad
Het kennen van de tafeltjes is erg belangrijk in
groep 5. Wat is er nu handiger, dan even op het
toilet oefenen. De kinderen krijgen daarom een
wc tafelblad mee naar huis. Veel succes!
Boekbespreking of spreekbeurt
In groep 5 gaan we starten met het geven van
een korte presentatie voor de klas. Dat mogen
de kinderen gaan doen in de vorm van een
spreekbeurt of boekbespreking.

De kinderen hebben een tipblad mee naar huis,
zodat u kunt helpen met de voorbereiding.
Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn, dan
horen wij dit graag.

Groep 7

Nieuwe stagiaire
Juf Evy komt de komende tijd bij ons in de groep
stage lopen, zij is er op maandag en dinsdag.
Daarnaast is zij er paar een keer een hele week.
Klassendienst
Volgende week zijn Mees en Jessey aan de
beurt.
Groep 6
Muurkrant
De kinderen van groep 6 zijn de afgelopen
weken bezig geweest met het maken van een
muurkrant over de provincies van Nederland. Op
vrijdag 2 maart willen wij u ouders, opa’s en
oma’s uitnodigingen om op school een kijkje te
komen nemen naar ons project. Op deze middag
van 13.45u tot 14.15u zullen de kinderen hun
muurkrant presenteren. We hopen op een grote
opkomst.

Taal
De woordenschatwoorden van deze week zijn :
de bedreigde diersoort, de reuzenpanda, de
hoofdzaak, de bijzaak, actievoeren, gering,
uniek, pleiten, profiteren, schuilen, de bioloog,
lood om oud ijzer.
Rekenen
Deze week worden de breuken geïntroduceerd.
In het begin wordt vooral veel aandacht besteed
aan het begrip van breuken. Bewerkingen van
breuken komen pas later aan bod.
Bloon
Op bloon kunnen de kinderen de
spellingscategorie van deze week oefenen.
Woorden met ge die klinkt als zje (bijv. garage).
Klassendienst
Bedankt Indy en Amélie, volgende week zijn
Robert en Teun aan de beurt.

Tennisprogramma Veldhoven tennist
Vandaag hebben wij de laatste tennisles gehad.
De kinderen hebben met veel plezier nieuwe
tennisvaardigheden aangeleerd gekregen. Een
aantal kinderen heeft zich aangemeld voor de
grote finale op zaterdag 31 maart. Veel succes!
Leesproject Boek en Film
Vandaag zijn we gestart met het project Boek en
Film. De leerlingen hebben in tweetallen een
leesboek uitgekozen uit een lijst met verfilmde
toptitels. Op school lezen zij het boek gezellig
samen uit. Nadien ontvangen zij
evaluatieformulier 1 waarop ze een
samenvatting mogen maken. Daarna krijgen de
kinderen de bijbehorende film én
evaluatieformulier 2 mee naar huis. De kinderen
kiezen samen bij wie en wanneer ze de film
gaan kijken. Het project is met veel
enthousiasme ontvangen! De boeken en
films worden begin april weer in de bibliotheek
terug verwacht, hier zorgen de juffen voor.
Juf Janneke
Deze week is juf Janneke weer gestart in de
klas. Na gezellig wat bijgepraat te hebben, zijn
we weer hard aan het werk gegaan. Juf Janneke
werkt op maandag en dinsdag.
Groep 8
Rekenen
Met Rekenen zijn we begonnen aan het 8 b
gedeelte. In dit gedeelte krijgen de leerlingen
instructie en daarna inoefening op hun eigen
niveau. Aan het einde van elke periode van 8
lessen volgt een toets. Met de resultaten van die
toets kunnen we samen met de leerlingen zien
welke onderdelen extra begeleiding of uitbreiding
nodig hebben.
Sport toernooien
De komende maanden worden er weer een
aantal sport toernooien georganiseerd zoals u in
Uit de Bocht van vorige week heeft kunnen
lezen. De kinderen kunnen zich hier voor
opgeven bij meneer Guus. Een mailtje is
voldoende.

JARIGEN VAN 8 T/M
21 FEBRUARI 2018
Jules, Mees, Lotte, Mara, Laura, Rob, Milou,
Sara en Kix waren afgelopen weken jarig.
Van harte gefeliciteerd!
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