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ALGEMEEN
Afscheid Guus van Gerven
Volgende week donderdag 26 april is het, na
eenenveertig jaar op de Brembocht gewerkt te
hebben, de laatste werkdag van mijnheer Guus.
Guus is gestart als leerkracht en de laatste 13
jaar werkzaam als managementassistent.
Per 1 mei stopt zijn dienstverband, daar Guus
ervoor gekozen heeft om te gaan genieten van
zijn (pre-)pensioen, hobby’s en vrije tijd.
In overleg met Guus is besloten dat Guus onder
schooltijd afscheid neemt van de kinderen. Na
schooltijd is er nog een gezellig samenzijn met
het team.
Mocht u als ouder nog persoonlijk afscheid willen
nemen van Guus, voel u uitgenodigd om
volgende week onder schooltijd even bij hem
binnen te lopen.
We bedanken Guus voor al zijn enthousiasme
en inzet voor al die jaren en wensen hem heel
veel plezier toe bij het uitvoeren van zijn hobby’s
en vrije tijd!
Puberbrein
Op donderdag 17 mei organiseert het tiener- en
jongerenwerk van Cordaad Welzijn een thema
avond over het ‘Puberbrein’ speciaal voor ouders
uit Veldhoven met opgroeiende kinderen.
Aletta Smits van trainingscentrum De Loef uit
Amsterdam geeft op humoristische wijze een
kijkje in het puberbrein. Vragen als ‘Waarom
komen ze hun bed niet uit?’ of ‘Waarom moet ik
alles 10 keer herhalen?’ worden beantwoord.
Het programma start om 20:00u en duurt tot
ongeveer 22:00u. De thema avond vind plaats
in Odeon, Burgemeester van Hoofflaan 151 in
Veldhoven. In de bijlage kunt u meer informatie
vinden.
Brembochtdag
Donderdag 7 juni vindt de jaarlijkse
BREMBOCHTDAG plaats.
Dit jaar staat deze bijzondere dag in het teken
van LANDEN.
De kinderen gaan deze dag zelf aan de slag met
activiteiten rondom een land en krijgen ook een
dansworkshop aangeboden.

In de middag vindt er een marktpresentatie
plaats, waarin u als ouder van harte welkom
bent. De marktpresentatie zal van 15.30 – 17.00
uur zijn. Noteer deze datum en tijd alvast in uw
agenda.
Het is de bedoeling dat de kinderen deze dag,
net zoals anders, hun eten en drinken voor in de
kleine pauze en de lunchpauze zelf meenemen.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Sportdag:
Donderdag krijgen alle kleuters hun
gymschoenen mee naar huis zodat die
eventueel gebruikt kunnen worden op de
sportdag. Graag maandag weer mee terug naar
school.
We gaan deze week nog lekker door met alle
onderwerpen van vorige week en kiezen steeds
iets wat we anders willen (maken). Groep 1-2B
heeft zo hun namen wat veranderd door de
eerste letter ervan weg te laten of er een andere
letter voor in de plaats te zetten.
De zaadjes in de potten beginnen aardig te
groeien en we houden hun lengte nauwgezet bij.
Volgende week starten we met het
moederdagkadootje; we zwijgen uiteraard wat dit
gaat worden!!
Groep 3
Lezen
Deze week hebben de kinderen kennis gemaakt
met de open lettergreep, woorden zoals: ramen,
lopen. In deze woorden zie je een korte klinker
maar lees je hem lang. Dit is voor veel kinderen
erg moeilijk.
Belangrijk om hier veel mee te oefenen.
Op de kaft van het leeshuiswerk staat uitgelegd
hoe we dit in de klas aanbieden.

Rekenen
Deze week hebben we kennisgemaakt met de
kralensnoer.
Gelukskoffer
Deze week ronden we de lessen rondom de
gelukskoffer af en krijgen de kinderen hun koffer
“vol geluk” mee naar huis.
Gym
Een impressie van de gymles.

Groep 5
Muziekles
Op dinsdag 24 april mogen de kinderen hun
muzikale kunsten ten gehore brengen in
D’Ouw School in Oerle. De kinderen worden
daar om 18.30 uur verwacht. De voorstelling is
van 18.45 – 19.30 uur. Alle papa’s, mama’s,
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s mogen natuurlijk
komen kijken.
Mocht uw kind helaas verhinderd zijn, wilt u dit
dan aan de leerkracht doorgeven. Alvast
bedankt.
Rekenen/Taal/Spelling
-Rekenen: Toets B2 is gemaakt. De kinderen
beheersen het getalbegrip, waarde van getallen
en vermenigvuldigen 6x15 steeds beter. De
digitale klok en sommen met rest vragen nog de
aandacht. Dit gaan we deze week extra oefenen.
- Taal Th 7 week 2: tragisch, het oordeel, de
collectie, het kunstvoorwerp, het hoogtepunt,
vrijwel, de kwaliteit, de kwantiteit, het
informatiemateriaal, de folder, de catalogus,
grote ogen opzetten en in zeer goede staat.
- Spelling Th 7 wk 2: ui/eu woorden

We gymmen op maandag de hele middag, dit is
een intensieve middag en de kinderen hebben
nadien vaak dorst. De kinderen mogen een flesje
water meenemen naar de gym of hun drinkbeker
van de ochtend vullen met water. Ranja en
ander drinken is niet toegestaan na de gymles.
Groep 4
Welkom juf Ellen
18 april is juf Ellen begonnen in groep 4. Vorige
week en de week daarvoor hebben de kinderen
haar al gezien en kennis gemaakt. Ze zal op
woensdag en donderdag aanwezig zijn.
We gaan er een leuke tijd van maken met elkaar!
Ren-spring-gooi
De afgelopen 3 dinsdagen hebben wij atletiek les
gehad tijdens de gym. Hier werd aandacht
besteed aan rennen, springen en gooien. Dit
vonden wij allemaal erg leuk!
Er volgt nog informatie over een afsluitende dag.
Koningsspelen
Deze week sluiten we vrijdag af met de
koningspelen, hier hebben we erg veel zin in!
Het belooft een hele leuke dag te worden!

Zoek iemand die….
Om de klok wat extra te oefenen hebben we een
leuke werkvorm gedaan zoek iemand die…..

Klassendienst
Volgende week zijn Hany en Sam aan de beurt.
Groep 6
Taal
De woordenschatwoorden van deze week zijn:
de kombuis, het ruim, de kajuit, vergaan, de
scheepsramp, de schipbreukeling, de
verstekeling, het vlot, de sleep, ploegen, hozen,
boren.

Rekenen
Nadat we de laatste weken heel veel geoefend
hebben met het cijferend optellen en aftrekken,
leren de kinderen deze week om ook de keersommen cijferend op te lossen. Daarbij is het
nodig om de tafels goed te kennen. We merken
dat daar nog wel mee geoefend moet worden.
Dat doen we op school, maar ook thuis is het
belangrijk om regelmatig de tafels te oefenen.
Een site die daarmee kan helpen is :
rekentoppers.nl.
Donderdag 19 april staat er een ‘oefen’ tafeltoets
gepland. Op donderdag 26 april is de tafeltoets.
Klassendienst
Bedankt Nassim en Robert, volgende week zijn
Danique en Lenn aan de beurt.
Groep 7
Entreetoets
Deze week nemen wij de entreetoets af. De
kinderen werken geconcentreerd aan iedere
taak. Een groot compliment waard!

Verkeersexamen
Bij lekker weer is het leuk en verstandig om
samen met uw kind de fietsroute van het
verkeersexamen te fietsen. Zo neemt uw kind
voorbereid deel aan het examen na de vakantie.
Groep 8
Cito eind toets
Deze week maakt groep 8 de Cito eindtoets.
Super dat ze zich voor de volle 100% inzetten!
Eind mei zijn de resultaten bekend.
Schoolvoetbal toernooi
Woensdag 25 april a.s. is het schoolvoetbal
toernooi op de velden van Marvilde van 15.30
uur tot 19.30 uur. Zodra we het speelrooster
binnen krijgen sturen we het door naar de
betreffende ouders en kinderen.

JARIGEN VAN 12 T/M 18 APRIL 2018
Er waren afgelopen week geen jarigen.
BIJLAGEN:
Informatie Dodenherdenking
Informatieavond Puberbrein

