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ALGEMEEN
Oudertevredenheidspeiling (OTP)
Vanaf maandag jl. staat de OTP voor u open om
in te vullen. U heeft hiervoor de tijd tot en met
vrijdag 23 maart a.s.
Oudergesprekken
U kunt zich vandaag nog aanmelden voor de
oudergesprekken van volgende week dinsdag en
donderdag. Niet bij iedereen lukt dat via het
ouderportaal van Parnassys. In dat geval mag u
uw voorkeurstijd doorgeven via
g.vangerven@veldvest.nl.
Morgen al wordt de planning gemaakt, dus u
heeft alleen vandaag nog deze mogelijkheid.
Sjors Sportief
Vorige week was de tekenwedstrijd voor Sjors
Sportief. Van onze school is Elle van Popering
uit groep 3 als derde geëindigd, waardoor haar
groep een dagdeel mag gaan spelen bij
speellandschap de Heiberg.
Prijsuitreiking: wethouder Sport (Ad van den
Oever) zal een feestelijke prijsuitreiking
verzorgen tijdens de kick-off van het project
Sjors Sportief en hier de prijzen uitreiken. De
Kick-off vindt plaats woensdag 14 maart van
14.45 uur - 16.30 uur bij zwembad Den
Ekkerman/ sporthal Den Ekkerman.
BSO Korein Kinderplein

Uit de Bocht
Meer informatie Johannes Passion
Groep 6 t/m 8 doen mee aan dit project. Doel
hiervan is om de kinderen op een
laagdrempelige manier kennis te laten maken
met een groot klassiek werk. In dit geval met de
Johannes Passion van Bach.
Het project bestaat uit 5 voorbereidende lessen,
gegeven door Pieter van den Broek,
muziekdocent Art4U en Rinie van de Velden,
docent levensbeschouwing en koorlid.
Er is een afsluitende voorstelling met de
kinderen in de hoofdrol. Deze uitvoering van ±
50 minuten zal plaatsvinden op Witte Donderdag
29 maart van 13.00 – 14.00 u. in de St.
Ceaciliakerk van Veldhovendorp.
De voorstelling is gratis toegankelijk voor
kinderen. Voor volwassenen wordt een bijdrage
van € 5,00 gevraagd om het project te
ondersteunen.

Herinnering aanmelding
Schoolvoetbaltoernooi
Aanmelden voor het schoolvoetbaltoernooi kan
tot donderdag 29 maart a.s. Een groot aantal
kinderen heeft zich al aangemeld.
Het toernooi is als volgt ingedeeld:
- 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).

Op de BSO mogen de kinderen meedenken wat
we gaan doen.
Buiten vriest het, maar binnen is het lekker
warm.
Nou en wat bedenk je dan ..... dan maken we
slushpuppy...het was er uitstekend weer voor 😊
Nieuwsgierig wat wij nog meer doen na school
tijd of in de vakantie?
Volg ons op facebook:
korein kinderplein de messenmaker
Bianca van Leeuwen-Surdi
Teamleider

Voorlichtingsavond
Op woensdag 28 maart is er in de Bibliotheek
van Veldhoven een voorlichtingsavond over
dyslexie en aanverwante leerproblemen.
Meer informatie vindt u op:
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/age
nda/kennismakers-dyslexie-leerproblemen.html

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Rapportage
De kleuters krijgen nu geen rapport mee naar
huis, maar hun ontwikkeling wordt besproken
tijdens de oudergesprekken.

Groep 4
Bieb bezoek
15 Maart brengt groep 4 een bezoek aan de
bibliotheek. We zijn nog dringend op zoek naar
ouders die mee willen rijden. Tot nu toe zijn er
twee ouders die zich aangemeld hebben.

Biebbezoek
Groep 1-2 B heeft nog enkele auto’s nodig voor
het vervoer op woensdag 14 maart as. Wie zou
kunnen? Brengen om 8.45u en weer ophalen om
10.00u.

Spelling
We zijn gestart met een nieuw thema. De
volgende moeilijkheden komen aan bod: -cht, ch, verkleinwoorden als huisje, boompje en
paaltje en woorden die eindigen op een -d, zoals
paard en hond.

Taal
We zijn gestart met het thema ‘vriendjes’. Het
prentenboek ‘Kikker is verliefd’ staat hierbij
centraal.
Deze week bieden we de letter l (lies) aan.
Rekenen
Hierbij starten we met het thema ‘ik’.
Meten, vergelijken en tellen met de natuurlijke
maten van ons lijf staat hierbij centraal.
Groep 3
Lezen
Afgelopen week hebben we de klank/ letter –chgeleerd. Je hoort tijdens het lezen geen verschil
met de letter –g-. Ook hebben we geleerd dat
woorden die eindigen op een –a-, -u- of –o- lang
klinken. Denk voorbeeld aan de woorden: ja/ zo/
nu. De –e- doet hier niet aan mee, omdat een –
e- achteraan in een woord klinkt als een –u-, ook
wel de stomme –e- genoemd.
Rekenen
Elke dag oefenen we met de sommen tot 10,
zodat we deze vlot kunnen uitrekenen.
Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met de
begrippen oppervlakte en omtrek. Dit aan de
hand van een wei met daarin dieren.

Muziek
De komende weken krijgen we op donderdag
muziekles van Vincent van Reen, hij is
werkzaam op de muziekschool in Veldhoven, we
hebben er al veel zin in!

Rekenen
We blijven in de klas druk oefenen met de tafels
en sommen tot twintig. Dit doen we veel in
spelvorm. Het is belangrijk om hier thuis ook
aandacht aan te blijven besteden.
Er zijn hiervoor leuke spelletjes op de computer
te vinden.
Groep 5
Taal/Spelling/Rekenen
Bij taal en spelling zijn we gestart met Thema 6.
- Themawoorden: de lichaamstaal, de
gezichtsuitdrukking, de lichaamshouding,
oeroud, piepjong, je verwonderen,
inspireren, de bijlage, tenminste, de
teleurstelling, verwijderen, het hoofd laten
hangen.
- Categorie: Kasteel (meerlettergrepige
woorden)
- Rekenen: deelsommen met rest (bijv. 31:5 =
6 rest 1), sommen t/m 100, getalbegrip t/m
1000, de kalender, gewicht kg/gram.
Spreekbeurt
Deze week is groep 5 gestart met het geven van
een spreekbeurt. Wat leuk en spannend.
Er is een planning gemaakt dat iedereen dit jaar
aan de beurt komt. Deze planning is ook naar u
gemaild. Mocht u vragen/opmerkingen hebben,
loop gerust even binnen. Het is fijn als u uw kind
waar nodig helpt met de voorbereiding.
Muziekles
Deze week hebben de kinderen een
muziekinstrument gekregen om de komende
weken mee te oefenen. Dit mag ook thuis.
Belangrijk om na het spelen de instrumenten
‘’schoon’’ te maken met een doekje.
Het instrument moet iedere dinsdag op school
zijn, dan hebben we muziekles. Op dinsdag 24
april zal er een afsluiting plaatsvinden. Hierover
later meer.

Tennis
Deze week alweer de tweede van de
tennislessen. De kinderen krijgen een
informatiebrief mee, omdat er ook mogelijkheden
zijn voor gratis proeflessen buitenschools.

Groep 8

Evonturiers in de keuken
In groep 5 werken we met het project
Evonturiers. Dit project heeft als doel om
kinderen bewust te leren omgaan met energie
De kinderen krijgen soms ook een kleine
huiswerkopdracht mee.
Klassendienst
Volgende week zijn Robin en Tygo aan de beurt.
Groep 6
Taal/Spelling
Het thema van het nieuwe blok is : Lichaamstaal.
De woordenschat woorden van deze week zijn :
consequent, inconsequent, de communicatie,
non-verbale communicatie, van nature,
achterhalen, het verband, nagenoeg,
afstemmen op, het oogcontact, spreken is zilver
zwijgen is goud.
Muurkrant presentatie
De kinderen van groep 6 hebben een leerzame
middag gehad en ontzettend genoten. Ik wil u
ouders, opa’s en oma’s bedanken voor jullie
belangstelling en aanwezigheid!
Klassendienst
Bedankt Rob en Stan, volgende week zijn Laura
en Julia aan de beurt.

Nederlands kampioen
Mike is afgelopen weekend Nederlands
kampioen handboogschieten geworden.
Gefeliciteerd Mike! We zijn super trots op je .
Museum bezoek
Woensdag 28 maart brengt groep 8 een bezoek
aan het Van Abbe Museum in Eindhoven. In het
kader daarvan besteden we de komende weken
tijdens de Wereldoriëntatie en
handvaardigheidslessen aandacht aan kunst in
allerlei vormen. Vorige week hebben de kinderen
afbeeldingen gemaakt met ribbeltjes karton en
hebben we Kadinsky besproken. Deze week
gaan we aan de slag met een opdracht in de
style van Keith Haring.
JARIGEN VAN 1 T/M 7 MAART 2018
Floris, Gijs, Momen, Elise, Thijs en Stef waren
afgelopen week jarig.
Van harte gefeliciteerd!

Groep 7
Verkeer examens
Op 5 april heeft onze groep het theorie examen.
Ze hebben leerblaadjes mee naar huis gekregen
om hiervoor te oefenen. Op de website
examen.vvn.nl kunnen ze oefen examens
maken.
Op 15 mei heeft onze groep het praktische
verkeersexamen. Voor de controleposten zijn we
op zoek naar 4 ouders. Zij worden om 08. 30 uur
verwacht op het Meiveld. Wie heeft er tijd en zin
om deze taak op zich te nemen? Graag een
mailtje naar j.verbaant@veldvest.nl
Johannes Passion
Donderdag 29 maart doet groep 7 mee met een
optreden in de St. Caeciliakerk. Dit optreden
begint om 13 uur.
We zoeken nog ouders die mee heen en terug
willen fietsen. Als u wilt helpen, graag even
mailen naar e.fontijn@veldvest.nl .
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