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Geboren
Op 14 september zijn Janneke Verbaant en
haar partner Marcel de trotse ouders geworden
van een prachtige dochter: Lynn.
Van harte gefeliciteerd!

Studiedag
Aanstaande maandag, 2 oktober is er een
studiedag. De kinderen zijn deze dag dus vrij.
Informatiebijeenkomst
Binnen Lumens worden verschillende
informatiebijeenkomsten gegeven. Een van die
bijeenkomsten is Uit elkaar... en dan? Wij
denken dat dit wellicht interessant kan zijn voor
ouders die zich in deze situatie bevinden.
Binnen deze bijeenkomst wordt ondersteuning
en advies gegeven op het gebied van de
scheidingsprocedure en wat hier allemaal bij
komt kijken.
De informatiebijeenkomst is op dinsdagavond 10
oktober van 19:00 tot 21:30 alswel op
woensdagochtend 11 oktober 09:00 tot 12:00.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden bij MFA
Midden, Sterrenlaan 5 te Veldhoven.
In de bijlage vindt u een folder hierover.
Voor verdere informatie:
Hetty Vestjens
06 52 63 49 76
aanwezig op dinsdag t/m vrijdag
h.vestjens@lumenswerkt.nl
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Luizenpluizen:
Ook de moeder van Enzo en Iza hebben zich
opgegeven voor het luizenpluizen. Nogmaals
bedankt.

Uit de Bocht
Even voorstellen:
Mijn naam is Timon en ik loop sinds het begin
van het schooljaar stage in groep 1/2B, waar ik
het ontzettend naar mijn zin heb.
Vorig jaar liep ik ook stage op de Brembocht in
groep 7. Hier heb ik begeleiding geboden aan de
leerlingen. Ik volg de opleiding
Onderwijsassistent. Een onderwijsassistent geeft
korte instructies, werkt met groepjes en helpt
met individuele begeleiding. Daarnaast kan een
onderwijsassistent ingezet worden bijactiviteiten
zoals de sportdag.
In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met computers
en vind ik het leuk om andere mensen te helpen.
Ik ben erg nieuwsgierig naar de verschillen
tussen de onderbouw en de bovenbouw en ik
hoop nog veel nieuwe dingen te leren.
Herfstthema:
Afgelopen donderdag zijn we hiermee gestart:
Pompom heeft van zijn oma een gebreide das
gekregen omdat het buiten wat kouder wordt. En
‘s middags hebben we onder het genot van een
heerlijk zonnetje een herfstwandeling gemaakt
naar het park. Vol beladen met eikels en andere
herfstspullen zijn we terug naar school gegaan.
In groep 1-2B zijn we volop kastanjes en eikels
aan het sorteren en aan het wegen. We gaan
de komende dagen ook aan de gang met ‘dubbel
en de helft’. Dit doen we o.a. aan de hand van
spiegels.
Enzo heeft onze mandala van mozaïek prachtig
afgemaakt:

Onze vingermotoriek wordt goed geoefend door
de verschillende tolletjes aan het draaien te
houden.
Met taal richten we ons deze week op versjes en
woorden met eindrijm. We blijven deze week nog
oefenen met de letter r.

Methode-onafhankelijke toetsen, groep 2:
Komende week staan voor de oudste kleuters de
toetsen ‘letterkennis, analyse en synthese’ van
beginnende geletterdheid op het programma.
Deze toets wordt individueel afgenomen.
Groep 3
Judo
Afgelopen maandag zijn we gestart met de
eerste judoles. Het was voor sommige kinderen
best even spannend, maar het was een
geslaagde les. We kijken alweer uit naar
maandag!

Lezen
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen laten
horen hoe goed ze al kunnen lezen.
Deze week zijn we gestart met kern 2, de
woorden teen en een zijn aangeboden, met
daarbij de letters –t- en –ee-.
Probeer samen elke dag 10 minuten te lezen, dit
mag in het boekje wat vanuit school wordt
meegegeven of in een boekje van de bibliotheek.
Veel leesplezier!
Schrijven
Tegelijkertijd met de leesletters worden ook de
schrijfletters aangeboden. De kinderen kunnen
deze letters al netjes schrijven, We stimuleren nu
ook om deze schrijfletters te gebruiken buiten de
schrijfles, zoals bijvoorbeeld in je naam.
Groep 4
Gymles
Afgelopen vrijdag hebben we tijdens de gymles
spellen gespeeld met de parachute. Het
samenwerken en op de juiste manier omgaan
met elkaar hebben we hierbij geoefend.
Zoals u ziet deden de kinderen erg enthousiast
mee.

Muziekles Art4U
Vanaf a.s. vrijdag krijgen we gedurende 10
weken muziekles van Art4U. Naast de
muzieklessen op school kunnen de kinderen zich
ook aanmelden voor muzieklessen buiten
schooltijd. In de bijlage is de flyer van de
muziekschool toegevoegd.

Groep 5
Theaterles
Vorige week was de tweede theaterles. Dit keer
moest er goed worden samengewerkt. Dit bleek
niet altijd even makkelijk. De kinderen moesten
in groepjes een letter uitbeelden. De komende
les zal ook het samenwerken centraal blijven
staan.
Herhalingsweek
Het eerste Thema van taal en spelling zit erop.
De toetsen kunt u in Parnassys terugzien.
Deze week is voor taal en spelling een
herhalingsweek. De kinderen hebben ook een
inlogcode voor bloon mee naar huis gekregen.
Ze kunnen dit thuis op de computer oefenen. Dat
geldt ook voor rekentuin.
Stageweek juf Meike
Deze week is juf Meike de gehele week in groep
5.
Klassendienst:
Volgende week zijn Kyra en Mara aan de beurt.
Groep 6
Taal
Tijdens de taallessen zijn we deze week vooral
bezig met het ontleden van de zinnen in
woordsoorten. De volgende woordsoorten
komen aan de orde:
Onderwerp, werkwoord, lidwoord,
zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord
en voorzetsel.
Daarnaast oefenen de kinderen met het hele
werkwoord en de stam van een werkwoord.
Klassendienst
Volgende week zijn Robert en Laura aan de
beurt.
Groep 7
Doel van de week
Ons klassendoel voor deze week is: ‘Als we
binnen komen gaan we meteen op onze eigen
plek zitten.’
Gastles Bibliotheek
Afgelopen maandag hebben we een gastles
gehad over mediawijsheid genaamd ‘#Selfnie’.
Deze les heeft de kinderen bewust gemaakt van
hun online gedrag en de snelheid van de
verspreiding van foto’s via internet. Ze hebben in
groepjes selfies bekeken en beoordeeld of deze
foto’s online gezet konden of niet.

Kinderpostzegels
Vandaag start de verkoop van de
kinderpostzegels. Alle kinderen hebben vandaag
een map meekregen waar alles in zit wat ze
nodig hebben.
Heel veel succes en plezier met het verkopen
voor het goede doel!

JARIGEN VAN 21 T/M
27 SEPTEMBER 2017
Maudy, Mick, Marlie, Mike, Bauke, Kerem, Iza en
Robin waren afgelopen week jarig. Van harte
gefeliciteerd!

Groep 8
Taal/Spelling/Rekenen
Na de toetsen van Taal en Spelling van vorige
week zijn we deze week begonnen met het
tweede thema: Vrienden.
Deze week maken de kinderen de toets van het
eerste blok van rekenen met daarna de
herhaling van de belangrijkste onderdelen zoals
breuken en procenten.
KIVA
De Kiva lessen in groep 8 gaan niet alleen over
pesten maar ook bespreken we de onderwerpen
bang zijn en eerlijk zijn. Het is heel mooi om te
zien dat veel kinderen, ondanks dat het niet altijd
terug te zien is in hun gedrag met elkaar , op
deze momenten heel eerlijk en oprecht kunnen
zijn.
Geluk doorgeven
Aan het einde van vorig schooljaar hebben we
het project Gelukskoffer gedaan met de hele
school. Een onderdeel daarvan is het doorgeven
van geluk. Omdat de groep daar niet aan toe
was gekomen doen we dit nu alsnog.
We gaan op woensdag 15 oktober naar
Severinus in Zeelst, om ons geluk te delen met
de bewoners. We krijgen daar informatie van de
medewerkers en een rondleiding. Daarna gaan
de kinderen in kleine groepjes een activiteit doen
met de bewoners, dat kan variëren van een
wandeling tot koekjes bakken. Aan het einde
krijgen de kinderen een kopje soep aangeboden.
We vertrekken per fiets rond half 10 en zijn rond
half 1 weer terug.
Voor de begeleiding hebben we graag de hulp
van twee ouders . Aanmelden kan per mail bij
Marieke (m.kolkman@veldvest.nl) of Annelies
(a.vanruremonde@veldvest.nl) .

BIJLAGEN:
Folder Lumens: Uit elkaar ….en dan?
Flyer Muziekles Art4U groep 4.

