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ALGEMEEN
Vervangingen
De lente is begonnen. Dat betekent niet alleen
dat het aangenamer weer wordt, maar tevens
dat de piek van het ziekteverzuim gaat afnemen.
Een goed moment om terug te kijken hoe de
scholen dit in de afgelopen periode hebben
opgevangen.
We weten dat er in ieder geval geen groepen
naar huis zijn gestuurd.
Er is door de teams alles aan gedaan om dit te
voorkomen.
 Groepen zijn verdeeld binnen de school.
 Collega’s hebben meer dagen gewerkt dan
normaal.
 Geplande ambulante tijden zijn ingezet voor
de groepen.
 Directeuren hebben groepen opgevangen.
 Nummereen heeft zijn best gedaan om
pedagogische medewerkers toe te voegen
en zullen dit blijven doen als we hierom
vragen
 Ook Korein is bereid gevonden om in de
komende tijd een bijdrage te leveren door
het toevoegen van hun personeel aan de
school bij ziekte en gebrek aan vervangers.
Al met al een fantastische prestatie in een
periode waarin de schaarste van leerkrachten
het meest voelbaar is.
Een groot compliment aan alle medewerkers die
hiervoor gezorgd hebben is hierbij op zijn plaats.

Uit de Bocht
- Woensdagmiddag 25 april a.s. (vanaf 15:30u.
tot ongeveer 19:30u.): Groep 7+8 Meisjes
(7 tegen 7) en Jongens (11 tegen 11).
Nieuws van Korein
Op de BSO mogen kinderen meedenken en
aangeven wat ze graag willen doen in de tijd dat
ze bij ons zijn.
Kinderparticipatie vinden wij erg belangrijk.

Daar horen spelletjes doen ook bij. Het liefst met
zoveel mogelijk uitdaging, zoals de Kolonisten
van Catan.
Niet de kinderversie, neeeehh wij spelen de
volwassen versie!!
En dan hebben de pedagogisch medewerksters
vaak geen schijn van kans 😊

Namens het bestuur van Veldvest,
Niek Coelen
Schoolvoetbaltoernooi
Er hebben zich al veel kinderen aangemeld voor
het schoolvoetbaltoernooi.
Aanmelden kan nog tot 29 maart a.s. bij meneer
Guus:(g.vangerven@veldvest.nl).

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)

Vorige week hebben wij onze oude plastic
tassen weer goed gerecycled !!
Wij maken er tassen van !!
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Lentekriebels / kriebels in je buik
De onderwerpen die we dit schooljaar in de
kleutergroepen bespreken zijn: ‘wie ben ik, wat
in je blootje, ik ben een jongen en jij bent een
meisje’. De lessen worden ondersteund door de
digibordlessen van kriebelsinjebuik.nl
Informatie voor ouders kunt u vinden op
seksuelevorming.nl
Letter van de week:
ee van eend, (kikker is verliefd op eend); we
herhalen de l en de k.

Uitspraak: ‘ee’ noemen we een lange klinker, de
lange ee.
Pasen
Volgende week staat het thema PASEN centraal
bij alle activiteiten en sluiten dit af met een
Paaswandeling. Hiervoor kunnen we nog ouders
gebruiken.
Groep 3
Rekenen
Deze week zijn we de rekenles gestart met een
rekentoets. Naar aanleiding van deze toets
hebben we bepaalde instructies herhaald en
opdrachten nog eens samen bekeken.
Verder oefenen we elke dag met het
automatiseren van de sommen tot 10, zodat we
deze voordat we naar groep 4 gaan kunnen
dromen.
Sjors sportief
Vorige week woensdag heeft Ella haar prijs in
ontvangst genomen. We hebben al contact
gehad met de organisatie en waarschijnlijk
mogen we in de maand mei/ juni een dagdeel
komen spelen bij Speelland!

Kriebels in je buik
Deze week starten we met het project Kriebels in
je buik. We gaan kijken naar onszelf en het
verschil tussen jongens en meisjes. Ook praten
we over fijne en niet fijne aanrakingen en kijken
we naar ons eigen gezin. As. woensdag 28
maart mogen de kinderen een foto (kopie)
meenemen van het gezin.
Groep 4
Bibliotheek bezoek
Donderdag morgen 15 maart hebben we een
bezoek gebracht aan de bibliotheek. We zijn hier
aan de slag gegaan met het beoordelen van de
boeken van de kinderboekenweek. Het boek dat
wij als klas het leukst vonden hebben we mee
genomen. Dit is het boek: De griezels van
Bakstein.
We willen de ouders die hebben gereden
hartelijk bedanken!

Lentekriebels
Deze week zijn wij begonnen met het thema
lentekriebels/kriebels in je buik. De onderwerpen
die wij gaan behandelen zijn:
Hoe ben je geboren?
Wie vind ik speciaal?
Ja/nee/twijfelgevoel. Dit onderwerp gaat over
gevoelens, wat vind ik fijn en wat vind ik niet fijn.
Groep 5

Lentekriebels/Kriebels in je buik
Onderwerpen die we in groep 5 dit jaar
bespreken of besproken hebben: Welke mensen
om me heen zijn belangrijk en waarom?
Vriendschappen, jongens en meisjes (wat hoort
bij wie), gevoelens en de geboorte van een
baby.
Rekenen/Taal/Spelling
-Deze week hebben de kinderen de rekentoets
gemaakt. We herhalen de moeilijke onderdelen
uit de toets zoals de digitale tijd. Fijn om te zien
dat de tafeltjes steeds beter geautomatiseerd
worden. Oefening baart kunst.
- Themawoorden Thema , 6 week 3: excuses
aanbieden, beledigen, het scheldwoord, nijdig,
furieus, zelden ,oftewel, denderen, naarmate,
iets op papier zetten, hoog oplopen, kijk uit je
doppen!
Kijk uit je doppen werd in de pauze maandag
regelmatig met een lach uitgesproken -;)
-Spellingcategorie: jager/bakker regel
Muziekles/Tennis
-De kinderen hebben de afgelopen 4 weken
tennisles gehad. Op 14 april is er een afsluiting
waar enkele kinderen zich voor hebben
aangemeld. Alle kinderen mochten een diploma
in ontvangst nemen. Goed je best gedaan!
- De kinderen zijn enthousiast aan het
‘’trompetteren’’. Mogelijk hebben jullie hier thuis
ook plezier van. Binnenkort worden er via de
mail muziekbestanden gestuurd, die de kinderen
thuis mogen gebruiken om te oefenen. Op
dinsdag 24 april zal er een afsluiting

plaatsvinden. Hier ontvangt u t.z.t. informatie
over.
Klassendienst
Volgende week zijn Isabelle en Lars aan de
beurt.

Groep 6
Johannes Passion
Donderdag 29 maart doet groep 6 mee met een
optreden in de St. Caeciliakerk. Dit optreden
begint om 13.00 uur.
We zoeken nog ouders die mee heen en terug
willen fietsen. Als u wilt helpen, graag even
mailen naar m.jansen@veldvest.nl .
Taal
De laatste woordenschat woorden van dit blok
zijn : schemerig, stikdonker, territorium.
soortgenoot, afbakenen, huilen, roedel,
concurrentie, signaal, beschikken over, tegen
een stootje kunnen en van de regen in de drup
komen.
Klassendienst
Bedankt Jesper en Amy, volgende week zijn
Senna en Lindsey aan de beurt.
Groep 7

om 14.00u eindigt. Wij fietsen dan gezamenlijk
terug naar school. Vanuit school mogen kinderen
naar huis of naar de BSO.
Spreekbeurten
Wat zijn we supertrots op de spreekbeurten die
tot nu toe zijn gegeven. Afgelopen maandag gaf
Celine haar spreekbeurt over uilen en
roofvogels. Hiervoor had ze échte vogels
geregeld!

Groep 8
Museum project
In het kader van het museum/kunst project in
groep 8 vragen we de kinderen een foto te
maken van een kunstobject dat thuis staat.
Dat kan zijn een schilderij, mooie foto, beeld, zelf
gemaakt voorwerp e.d.
Graag daarvan een foto opsturen
A.vanRuremonde@veldvest.nl
Volgende week woensdag 28 maart brengen we
met de bus een bezoek aan het Van Abbe
Museum.
Rekenen
In het tweede gedeelte van groep 8 bestaan de
lessen uit het oefenen van reken thema’s. Op dit
moment zijn we met rekenen bezig met thema 3;
Breuken.

Verkeersexamen
De datum van het verkeersexamen komt
langzaam in zicht. Denkt iedereen nog aan het
oefenen thuis via de app, website of
werkbladen?
Er zijn inmiddels 2 ouders die hun hulp hebben
aangeboden voor het praktijkexamen. Wij zijn
nog op zoek naar 2 ouders die zich om half 9 op
het Meiveld willen melden, dit mogen ook
grootouders, ooms of tantes zijn.
Daarnaast ben ik op zoek naar 2 ouders die
samen met mij de groep kinderen begeleiden
naar het Meiveld toe, wij worden er om 9.00 uur
verwacht. Rond half 11 zullen we terugfietsen en
is deze begeleiding ook weer nodig. Denkt u
mee? Graag via een mailtje naar
j.verbaant@veldvest.nl Alvast bedankt!
Johannes Passion
Donderdagmiddag 28 maart zullen wij wat later
terug zijn op school aangezien de voorstelling

Musical
We hebben samen met de kinderen dit jaar
gekozen voor de musical : Monsterhit. In de klas
bereiden de kinderen zich voor op de audities,
zodat we snel kunnen gaan oefenen.
Johannes Passion
Donderdag 29 maart doet groep 8 mee met een
optreden in de St. Caeciliakerk. Dit optreden
begint om 13.00 uur.
We zoeken nog ouders die mee heen en terug
willen fietsen. Als u wilt helpen, graag even
mailen naar m.kolkman@veldvest.nl
JARIGEN VAN 15 T/M 21 MAART 2018
Sebastian en Imke waren afgelopen week jarig.
Van harte gefeliciteerd!

