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ALGEMEEN
Informatieavonden
Zoals u op de kalender heeft kunnen zien,
vinden volgende week maandag, dinsdag en
woensdag de informatieavonden plaats.
Maandag voor de groepen 1, 2, 7 en 8, dinsdag
voor de groepen 3 en 4 en woensdag voor de
groepen 5 en 6.
De aanvang van alle avonden is 19.30 u.

Eerste Communie en Vormsel
Aan de ouders van leerlingen van groep 4.
Ook dit jaar biedt de parochie Christus Koning
de mogelijkheid om uw zoon/dochter de eerste
communie te laten doen. Hiervoor zijn
informatieavonden gepland op donderdag 5
oktober en dinsdag 10 oktober.
U bent op een van beide avonden van harte
welkom. Aanvang is 20.00 uur.
De avonden vinden plaats in het
parochiecentrum aan de Kapelstraat Zuid 18 te
Veldhoven.
Wij vragen u om u aan te melden als u naar een
van deze avonden komt.
Dit kan telefonisch via 040-2532231 of per mail
naar secretariaat@christuskoning.nl
Aan de ouders van leerlingen van groep 8
Tevens biedt de parochie Christus Koning dit
jaar de mogelijkheid om uw zoon/dochter het
Heilig Vormsel te laten ontvangen. Hiervoor is
een informatieavond gepland op dinsdag 17
oktober. U bent van harte welkom.
Aanvang is 20.00 uur. De avond vindt plaats in
het parochiecentrum aan de Kapelstraat Zuid 18
te Veldhoven. Wij vragen u om u aan te melden
als u naar deze avond komt.
Dit kan telefonisch via 040-2532231 of per mail
naar secretariaat@christuskoning.nl
Namens de parochie Christus Koning,
Kitty Tholen

Uit de Bocht
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Luizenpluizen
We zijn nog op zoek naar één / twee ouder(s)
voor het luizenpluizen bij de kleuters. Wie wil dit
na iedere vakantie een uurtje komen doen?
Ons lichaam:
We zijn in 1-2B volop bezig met het benoemen
van de lichaamsdelen en het bij elkaar zoeken
van de lichaamsdelen op kenmerken. Ook
luisteren we naar de klanken in de woorden
hierbij en hebben ook de i gevonden in l-i-p.
Maar ook de eu in n-eu-s. Het cijfer 2 past hier
ook goed bij, want waar hebben we er allemaal 2
van?

Kleur en vorm:
In groep 1-2A herhalen we deze week volop de
vormen en kleuren. Op de deur hangt een
woordparaplu met de aangeboden woorden.
Gisteren hebben we het prentenboek Blauwtje
en Geeltje gekeken en geluisterd op het
digibord. Op YouTube kun je het prentenboek
vinden.
Juf Evy heeft de cijfers 0 en 1 aangeboden.
In 1-2A hangt de groepsposter: “Wij horen bij
elkaar”. We hebben ons zelf getekend en staan
hand in hand in een lange rij. Hierop staat ook
waarom wij een KiVa groep zijn en welke
afspraken we in de groep gemaakt hebben.
Kom deze poster gerust na schooltijd
bewonderen!

Kijktafel:
De herfst komt eraan! De kastanjes en eikels
vallen al volop van de bomen. De kinderen
mogen herfstspullen meebrengen voor de
kijktafel.
Ook zijn er nog spullen welkom met de letter i
erin.

Student:
Iedere donderdag en vrijdag is Timon in de
kleutergroepen aanwezig. Hij is tweedejaars
student onderwijsassistent.
Groep 3
Blokhuttendag
Afgelopen donderdag hebben we genoten van
een heerlijke dag samen bij blokhut. We hebben
veel spelletjes gespeeld die vooral gericht waren
op plezier en samenwerking.

Lezen
Op onze letterdeur hangen weer twee nieuwe
letters. De –s- en de –aa-. Zoem de bij, heeft
ons deze letters geleerd aan de hand van de
woorden sok en aan. Door deze nieuwe letters
kunnen we al veel woorden lezen.
De kinderen hebben gisteren een boekje mee
naar huis gekregen met woorden die aansluiten
bij kern 1 van Veilig Leren Lezen. Een leuk
boekje om samen met papa of mama te lezen.
Uiteraard mag je ook lezen in boekjes van de
bibliotheek.
Het belangrijkste is dat je samen met plezier
leest.
Stagiaire
Juf Miranda komt op donderdag en vrijdag bij
ons stage lopen. Zij studeert voor
onderwijsassistent. Vorig jaar heeft ze stage
gelopen in groep 1-2, dus voor veel kinderen een
bekend gezicht.

Groep 4
Blokhuttendag
We hebben vorige week een hele geslaagde
Blokhuttendag gehad. We hebben verschillende
groepsspellen gespeeld waarbij het
samenwerken centraal stond. De kinderen waren
erg enthousiast en konden bij terugkomst in de
klas trots vertellen dat we samen een leuke dag
hebben gehad!
Tijdens de informatie avond zullen de foto’s van
de Blokhuttendag op het digibord te zien zijn.

Iedereen hoort er bij!
We zijn volop aan de slag met het thema
‘Iedereen hoort er bij’. We hebben deze week
samen een puzzel gemaakt, ieder kind heeft één
stukje gekleurd. Ieder puzzelstukje is anders,
maar samen is het één puzzel. Ieder kind is
anders, maar samen zijn wij één klas!
Gisteren merkten we tijdens de ochtendpauze op
dat het samen spelen nog extra aandacht nodig
heeft. We hebben samen met de klas een
woordweb gemaakt met afspraken voor een fijne
pauze. Iedereen kon hierbij zijn eigen idee
benoemen. De kinderen hebben vervolgens
heerlijk buiten kunnen spelen en kwamen vol
trots vertellen dat het een hele fijne lunchpauze
was geweest! Het samen spelen, elkaar helpen
en er voor elkaar zijn stond hierbij centraal.
Iedereen hoort er bij!

De afgelopen weken hebben we deze prachtige
verjaardagskalender gemaakt.
Groep 5
Noodnummers en rapporten
Willen jullie er aan denken de brief met
noodnummers en de rapportmapjes in te leveren
bij de juf.
We missen er nog een paar!
Blokhuttendag
In de ochtend hebben we samenwerkingsspelen
met de hele klas en in groepjes gedaan.
Ook was er ruimte om zelf te spelen in de
bossen. Dat deed groep 5 erg graag. Het was
mooi om mee te mogen maken, dat de kinderen
elkaar hielpen en soms ook conflicten op
moesten lossen.
De kinderen mogen trots zijn op zichzelf!
’s Middags heeft ieder een puzzelstukje versierd,
want alle stukjes bij elkaar zijn een complete
puzzel.
Tot slot zijn er ook complimentenkaartjes aan
elkaar uitgedeeld in groepjes. Hierbij werd er
rekening gehouden met elkaar. Een super dag
dus!
Zonnetje van de dag
Iedere dag is een kind het zonnetje van de dag!
Alle kinderen bedenken een compliment en
schrijven deze op een zonnestraaltje. Deze
worden opgeplakt en zichtbaar opgehangen in
de klas. De kinderen vinden dit erg leuk en zijn al
goed in het geven van complimenten.

Klassendienst
Volgende week zijn Naomi en Stan aan de
beurt.
Groep 7
Noodnummers en rapporten
Denken jullie aan de brief van de noodnummers
en de rapportmapjes? Ik mis er nog een paar.

Taal en Spelling
Themawoorden taal deze week: het voertuig, de
bestelwagen, de truck, de koets, stapvoets,
pijlsnel, in aantocht zijn, echter, vervolgens, de
weggebruiker, de versnelling, belanden.
Spelling categoriewoorden -eer-oor en eur
woorden, zoals beer, boor en deur.
Aardrijkskunde
We hebben deze week onze eerste
aardrijkskundeles gehad. Deze les ging over
mijn plek op aarde. Van ver weg naar steeds
dichterbij. De maan, de aarde, Europa,
Nederland, de plaats waar ik woon.
De komende weken gaan we hier verder mee
aan de slag. Over een tijdje zal er voor de eerste
keer een toets op het programma staan, waar
ook thuis voor geleerd kan worden. Hier volgt
t.z.t. nog informatie over via Uit de Bocht.
Groep 6
Taal
De nieuwe woordenschat woorden van deze
week zijn : de allochtoon, de autochtoon, de
cultuur, de manieren, de religie, het misverstand,
koppelen, accepteren, wemelen van, de
achtergrond, ongeacht, ergens niet van gediend
zijn.
IJsjes!
Afgelopen maandag is groep 6 verwend door de
moeder van Julia. Door deel te nemen aan een
winactie van de Albert Heijn hebben we met zijn
allen een ijsje gewonnen. Super bedankt voor
jullie Likes!

Huiswerk
Vorige week donderdag hebben de kinderen
huiswerk mee naar huis gekregen. Elke
donderdag wordt dit huiswerk in de klas
besproken en krijgen ze een nieuw pakketje
mee.
Doel van de week
Het doel waar we samen deze week aan gaan
werken is: ‘We zorgen ervoor dat onze tafel
netjes is aan het einde van de dag.
Iedereen hoort er bij
We hebben in de klas al verschillende
activiteiten gedaan rond het thema “Iedereen
hoort er bij”. Zo hebben we bijvoorbeeld
geoefend in het geven van verschillende soorten
complimenten en hebben we samen
klassenregels gemaakt.
Groep 7 en 8
Informatieavond
Maandagavond 18 september a.s. houden groep
7 en 8 de informatieavond. Een gedeelte
daarvan zal gezamenlijk zijn.
Begintijd: 19.30 uur.
Groep 8
Iedereen hoort erbij
De afgelopen weken zijn we aan het werk
gegaan met het thema “Iedereen hoort erbij”
De meeste kinderen zitten al vanaf groep 1-2 bij
elkaar in de klas, maar toch blijft het fijn om
naast de persoonlijke doelen een groepsdoel en
-gevoel te hebben. Naast ons thema : In onze
klas is iedereen anders maar we passen toch
heel goed bi j elkaar , hebben we het deze week
gehad over hoe we elkaar kunnen helpen met
het behalen van de leer- en gedragsdoelen.
We gaan een scrabblemuur maken waarop alle
namen van de kinderen in elkaar passen.
Taal/Spelling
Het thema van het huidige Taal- en Spellingblok
is politiek. Heel actueel en in het kader daarvan
krijgen de kinderen volgende week ook een les
over Prinsjesdag.
We oefenen veel met het ontleden van de zinnen
en de spelling van de leenwoorden uit het
Engels en Frans en de werkwoorden.

Stagaire
Juf Carlijn loopt elke dinsdag stage bij ons in
groep 8. Ze zit in het tweede jaar van haar
opleiding.
JARIGEN VAN 7 T/M
13 SEPTEMBER 2017
Nova was afgelopen week jarig. Van harte
gefeliciteerd!

