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Agenda MR/SR
Dinsdag 3 april staat er een MR/SR vergadering
gepland. De vergadering start om 20.00 uur in
de koffiekamer.
Daarin worden de volgende agendapunten
besproken:
- opening
- Terugkoppeling bezoeken groep 6 t/m 8
KAR/LAR
- Statuten
- Besteding MR gelden
- mededelingen/rondvraag
- Begroting en formatievoorstel 2018/2019
( besloten gedeelte)

Uit de Bocht
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
We zijn nog volop bezig met het thema ‘Kriebels
in je buik’. We kijken naar de verschillen tussen
jongens en meisjes, wat is ieders
lievelingsspeelgoed, wanneer ben je bloot?
Lente
Eindelijk is het dan toch wat warmer aan het
worden en zien de kleuters wat meer van de
lente. Ze ontdekken de bloemen, de blaadjes
aan de bomen en we bespreken de jonge dieren.

U bent van harte welkom om deze vergadering
bij te wonen.
Oproep Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad (GMR)
Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de
kwaliteit die Veldvest haar leerlingen,
medewerkers en ouders biedt, gewaarborgd
blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing
aan te geven? Denkt u te voldoen aan de op de
volgende pagina beschreven profielschets?
Meld u zich dan aan voor de GMR!
Dit kunt u doen door voor de meivakantie
(27-04-2018) een mail met uw naam, adres en
telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest.nl.
Meer informatie vindt u in de bijlage.

Wijk van de maand
In de maand april staan bij zwembad Den
Ekkerman de wijken ’t Look en Zilverackers in
het zonnetje. In de bijlage vindt u hier meer
informatie over.
Johannes Passion
Donderdagmiddag is de uitvoering van de
Johannes Passion voor groep 6 t/m 8. Voor
meer informatie zie de bijlagen.

Rekenen: We zijn volop aan het tellen met
paaseieren en verdelen ze over verschillende
eier-dozen. Sommige kinderen weten er al
sommetjes bij te maken.
Groep 3
Lezen
Deze week hebben we volop geoefend met
samengestelde woorden. Eén van de twee
woorden waaruit de samenstelling bestaat, heeft
een lettercluster vooraan of achteraan. Woorden
zoals broekriem, ligstoel of zandbak. Door het
ontdekken van de samenstelling van het woord
kunnen de kinderen deze woorden goed lezen.
Ook hebben we voor het eerst woorden gelezen
bestaande uit twee lettergrepen, zoals zoeken,
huilen. Belangrijk hierbij om de structuur van het
woord te doorzien, om zo het woord vlot te
kunnen lezen. Voorbeeld: /zoe/-/ken/ en / hui//len/. Een hele nieuwe stap in het leesproces!
Gym
Afgelopen maandag hebben de kinderen voor
het eerst slagbal gespeeld. In het begin een
beetje onwennig, maar daarna super fanatiek!

Pasen
Deze week besteden we volop aandacht aan
Pasen. Met behulp van verhalen bespreken we
de betekenis van Pasen. Ook zijn we een mooi
paasgedichtje aan het schrijven tijdens de
schrijflessen.
Groep 4
Lentekriebels
Vorige week zijn we bezig geweest met het
thema lentekriebels. We hebben hele mooie
verhalen gehoord en geboortekaartjes gezien.
Ook hebben de kinderen hard gewerkt aan een
brief schrijven voor speciale mensen, deze zijn
erg mooi geworden.
Rapporten
Zouden jullie willen denken aan het inleveren
van de rapporten? Alvast bedankt.
Pasen
Deze week zijn we volop bezig met Pasen. Op
de ramen hangen al mooie paaseieren die de
kinderen gemaakt hebben.
Vrijdag gaan we er nog een gezellige dag van
maken die volop in het teken van Pasen staat.
Groep 5
Taal/Lezen/Rekenen
-Komende donderdag wordt de taaltoets van
Thema 6 afgenomen. Deze week oefenen we
nog extra de leerstof. Dit geldt ook voor spelling.
- Bij het rekenen zijn we met een nieuw blok B2
gestart. Tellen met sprongen van 20-25-50,
tafels/tientafels, deelsommen met rest, gewicht
kg/gr, introductie van de seconde, optellen en
getalbegrip t/m 1000.

Muziek
- De kinderen worden steeds vaardiger in het
bespelen van het blaasinstrument. Op dinsdag
24 april zal er een afsluiting plaatsvinden. Hier
ontvangt u t.z.t. informatie over.
Klassendienst
Volgende week zijn Puck en Deni aan de beurt.
Groep 6
Aardrijkskunde
Afgelopen maandag hebben de kinderen een
samenvatting mee naar huis gekregen en
volgende week woensdag 4 april is de toets.

Taal
Deze week stond de taaltoets van Thema 6 op
het programma. Dit betekent dat er deze week
geen nieuwe themawoorden worden
aangeboden
Rekenen
Deze week zijn we gestart met een nieuw blok.
We gaan aan de slag met het splitsen van
getallen tot 20000, optellen en aftrekken tot
5000, het uitrekenen van contextopgaven met
tijd en geld.
Klassendienst
Bedankt Senna en Lindsey, volgende week zijn
Gigi en Tender aan de beurt.
Groep 7
Johannes Passion
Donderdagmiddag 28 maart zullen wij wat later
terug zijn op school aangezien de voorstelling
om 14.00u eindigt. Wij fietsen dan gezamenlijk
terug naar school. Vanuit school mogen kinderen
naar huis of naar de BSO.
Rekenen
We zijn deze week met een nieuw blok van
rekenen begonnen. De doelen die we dit blok
nastreven zijn het cijferend delen, rekenen met
miljoenen, inhoudsmaten vergelijken en korting
in procenten uitrekenen.

Theorie examen verkeer
Denkt u er thuis aan om uw kind de oefentoetsen
te laten maken? Deze toetsen geven een goed
beeld van de echte toets en kunt u vinden op
examen.vvn.nl. In de klas wordt deze week ook
extra veel geoefend.
Groep 8
Musical
We zijn deze week begonnen met het lezen van
de musical. Alle kinderen mogen drie
voorkeurrollen opgeven en doen daar op vrijdag
6 april auditie voor. Ze zijn al enthousiast aan het
oefenen.
Pasen
Donderdag en vrijdag worden er allerlei Paas
activiteiten georganiseerd in de groepen.

Cito eindtoets
Op 17,18,en 19 april a.s. wordt op de ochtenden
de landelijke Cito eindtoets afgenomen.
Vandaag krijgt uw kind daar een informatiefolder
over mee naar huis.

JARIGEN VAN 22 T/M 28 MAART 2018
Lenn, Tygo en Ties waren deze week jarig.
Van harte gefeliciteerd!

BIJLAGEN:
Informatiebrief GMR
Flyer Wijk van de maand
Informatie Johannes Passion

