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ALGEMEEN
Kijkuurtje n.a.v. kwaliteitsimpuls
Volgende week dinsdag, 20 maart van 14.15 –
15.15 u. willen we u in de gelegenheid stellen
ons prachtig opgeknapte gebouw te komen
bekijken. U wordt rondgeleid door uw eigen
kind(eren) en in de zaal staat een drankje voor u
klaar. U bent van harte welkom!

Gevonden voorwerpen
Jassen, tassen, t-shirts, handdoeken,
broodtrommels en drinkbekers, van alles is er
weer blijven liggen vanaf de zomervakantie.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze zaken
niet gemist worden. Wilt u eens kijken of er iets
van uw kind(eren) bij is? Deze week liggen alle
gevonden voorwerpen op het podium in de Jan
van Zonzaal. Daarna gaat alles naar een goed
doel.
Oudertevredenheidspeiling (OTP)
Denkt u nog aan het invullen van de OTP? U
heeft daarvoor de tijd tot en met 23 maart a.s. en
u helpt ons met uw mening.
Meer informatie muziekproject 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.

Uit de Bocht
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2

Thema Schatkist: Kikker is verliefd
In beide groepen hebben de kleuters, n.a.v. het
verhaal, een kunst aan elkaar laten zien: koprol,
handstand, breakdance, balletdans, vooruit- en
terugtellen.
Alle kleuters van groep 2 hebben afgelopen
week een hart gemaakt van 16-vierkantjes en
dit hart vervolgens mooi versierd.
De kinderen van groep 1 hebben de kop van
kikker gemaakt door 2 huisjes te vouwen. Hierna
hebben ze repen gemeten en geknipt voor de
poten van kikker.
In groep1-2A maken alle kinderen deze week
een masker van kikker met wasco. De groep 2
kleuters maken hiernaast werkbladen over
Kikker en zijn vriendjes.
Wereld in Getallen
Het thema van de rekenmethode is de komende
twee weken “Ik”.
De kinderen leren deze week wat uiterlijke
verschillen (jongen/ meisje, lengte, kleur ogen,
kleding enz), en innerlijke verschillen zijn (je
hobby’s, wat je lekker vindt of juist niet, wat je
denkt en voelt enz).
Ook oefenen we het splitsen van getallen met
behulp van verjaardagskaarsjes en hartjes.
We bekijken hoeveel kinderen 4 / 5/ of 6 jaar zijn
in de klas, zodat we weten van welke leeftijd er
de meeste / minste kinderen in de groep zijn.
Sociogram
In groep 1-2A is juf Kirsten de hele week in de
groep. Zij houdt met alle kinderen een
kennismakingsgesprekje en neemt een
sociogram af. Een sociogram brengt de
onderlinge contacten in de groep in kaart.
Letter L
Deze week staat de L van Lies nog centraal.
Er mogen voorwerpen meegenomen worden die
beginnen met de letter L.

Art4you
Dinsdagmiddag hebben we met de
muziekdocente Sabine allerlei bewegingsvormen
geoefend op het liedje: “Wie niet lopen wil…. sta
stil”. Ook hebben we getrippeld als muizen,
gestampt als olifanten, gesprongen als een
kangoeroe en gehuppeld als een paard (galop).
Met ritmestokjes mochten de kinderen meetikken
op muziek: snel, langzaam en stokjes stil
houden. Dit was leuk, maar ook best moeilijk.
Groep 3
21 maart
Vanwege een compensatie dag van juf Karin is
juf Kim woensdag 21 maart in de klas.
Lezen
Deze week zijn we volop bezig geweest met het
lezen en schrijven van verkleinwoorden, zoals
boompje. Verder hebben geoefend met langere
woorden die eindigen op een –d, zoals hemd of
strand.
Aanstaande vrijdag mogen alle kinderen weer
aan de juf laten horen hoe goed het lezen vooruit
gaat.
Rekenen
We hebben met behulp van foto’s van onze klas
geleerd dat je vanuit een bepaald perspectief de
klas in kijkt en op een andere plaats in de groep,
weer een ander deel van de groep ziet. Erg
leuk en leerzaam!
Groep 4

Bieb bezoek
Donderdag 15 maart brengen we een bezoek
aan de bibliotheek. Er zijn genoeg ouders die
zich hebben gemeld om te rijden. Bedankt
alvast!
Hoekenwerk
We zijn gestart met een nieuwe ronde
hoekenwerk. Samen werken en een plan
bedenken voordat je begint met elkaar zijn de
grootste doelen hierin. Ook wordt er voorzichtig
een start gemaakt met Pasen en de lente.
Taal
We zijn begonnen in een nieuw taalschrift. De
kinderen leren om netjes volgens afspraken de
opdrachten vanuit het boek in een schrift te
schrijven. De kinderen doen erg hun best, de
taalschriften zien er keurig uit!

Groep 5
14 maart
Vanwege een compensatie dag van juf Edith,
heeft juf Jolanda vandaag lesgegeven.

Evonturiers
Zoals vorige week in Uit de Bocht beschreven
stond, werkt groep 5 met het project
Evonturiers. De kinderen hebben hiervoor een
huiswerkopdracht gekregen. Veel kinderen
waren helaas vergeten het boekje mee terug
naar school te nemen. Willen jullie eraan denken
dat het boekje maandag op school moet zijn!
Rekenen/Taal/Spelling
 Themawoorden Th 6 wk 2: de poëzie, de
limerick, het sonnet, zelfverzekerd, onzeker,
sindsdien, illustreren, bescheiden,
daarentegen, lief en leed delen, iemand
straal voorbij lopen, je tanden bloot lachen
 Spelling categorie: hart/hard
 Rekenen: de tientafels (3x3 en 3x30),
vermenigvuldigen (5x34  5x30 en 5x 4), 1
kg = 1000 gr, ½ kg = 100 gr.
 Volgende week wordt de toets afgenomen
van blok 1B en gaan we herhalen/verdiepen.
Groep 6
Lentekriebels
Volgende week besteden we aandacht aan de
Week van de Lentekriebels. We besteden
daarbij in groep 6 aandacht aan: de verschillen
en overeenkomsten tussen jongens en meisjes,
lichamelijke ontwikkeling, hoe ontstaan baby’s
en hoe worden ze geboren en seksuele
weerbaarheid.
Werkstuk
Een onderdeel van de Taallessen in dit blok is
het maken van een werkstuk. Op school maken
de kinderen een woordspin en krijgen ze tijd om
daaraan te werken. Ook thuis mogen ze
informatie verzamelen.
Taal
De woordenschat woorden van deze week zijn :
De houding, onbewogen, vertwijfeld, het begrip,
het onbegrip, feilloos, de blik, betrekkelijk,
alhoewel, het houvast, een goed verstaander
heeft maar een half woord nodig, eerlijk duurt het
langst.

Klassendienst
Bedankt Laura en Julia, volgende week zijn
Jesper en Amy aan de beurt.
Groep 7
Verkeerexamen
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. Inmiddels heeft één
ouder zich aangemeld, we zouden er nog graag
3 bij hebben. Wie heeft er tijd en zin om deze
taak op zich te nemen? Graag een mailtje naar
j.verbaant@veldvest.nl
In de flyer die de kinderen vorige week hebben
meegekregen, staat een handige app om te
downloaden en extra te oefenen voor het
examen.
Gastles Rabobank
Via de Rabobank heeft de moeder van Louck de
leuke gastles ‘bank in de klas’ gegeven. We
speelden een ‘cashquiz’. De kinderen hebben
veel geleerd over geld- en bankzaken. Het was
gezellig en leerzaam!

Eind Cito voorbereiding
Tijdens de komende weken tot de eind Cito op
17,18 en 19 april blijven we met de kinderen
intensief oefenen. Zoals gebruikelijk in groep 8
worden de kinderen op maandag en donderdag
gedurende ongeveer een uur verdeeld over
twee groepen om nog beter af te kunnen
stemmen op hun leerdoelen en hulpvragen.
Lentekriebels
Volgende week geven we weer lessen met het
thema Lentekriebels. De lessen gaan over de
beginnende puberteit en alle veranderingen die
daarmee verband houden, zowel geestelijk als
lichamelijk.
JARIGEN VAN 8 T/M 14 MAART 2018
Floor, Sara en Amy waren afgelopen week jarig.
Van harte gefeliciteerd!

Lentekriebels
Volgende week start de week van de
lentekriebels. De kinderen leren over jongens en
meisjes in de puberteit en krijgen seksuele
voorlichting.
Groep 8
Museum bezoek
Woensdag 28 maart brengt groep 8 een bezoek
aan het Van Abbe museum in Eindhoven.
Tussen 9.00 uur en 10.30 uur krijgen we uitleg
over de kunstwerken en mogen de kinderen een
aantal opdrachten uitvoeren.
Ter voorbereiding zijn we gestart met een aantal
lessen op school over kunstenaars. We hebben
kennis gemaakt met Kadinski en Keith Haring.
Tijdens de handvaardigheidslessen maken ze
zelf ook kunst in de stijl van deze kunstenaars.

