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Uit de Bocht
De letter V-vos is de letter van de week en
spullen met deze klank zijn welkom.
In beide groepen maken de kinderen deze week
een vouwwerk van 16 vierkantjes. In groep 1-2A
zijn keukenschorten te bewonderen en in
groep 1-2B heksenketels.
In groep 1-2A heeft juf Evy de kinderen
magnetisme laten ontdekken. In de
magnetenhoek kunnen de kinderen volop
experimenteren met allerlei voorwerpen en
magneten. Het bijbehorende werkblad wordt
mee naar huis gegeven.

Peuterkijkmiddag
Op woensdag 8 november a.s. is er weer een
Peuterkijkmiddag van 14.00 – 16.00 u. Nieuwe
ouders kunnen dan een kijkje komen nemen op
onze school en eventueel hun kind aanmelden.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Geboorte
Bram en Marlie hebben op vrijdag 13 oktober
een zusje gekregen. We wensen het gezin heel
veel geluk met Eefje toe!
Na een week waar we hebben kunnen genieten
van het prachtige herfstweer gaan we in de klas
nog even door met de herfst. Het weer, de wind
& regen staan centraal, maar ook de
herfstproducten waar in het ankerverhaal door
Vos en Beer in de keuken soep van wordt
gemaakt. In onze huishoek gaan we met de
keuken / koken aan de gang en buiten hopen we
dat het regent en waait, zodat we regenwater
kunnen opvangen en de wind in de gaten
kunnen houden. Dit alles om te meten en te
vergelijken.
Vrijdag gaan we een liedje / dansje met een
paraplu aanleren. De kinderen mogen deze dag
hun paraplu meebrengen, weer of geen weer !
(graag de naam erop zodat we geen
vergissingen krijgen)

Vrijdag gaan de moeders van Enzo, Iza,
Kimberley en Stef luizenpluizen. Graag geen
ingewikkelde kapsels deze dag.
Groep 3
Lezen
Na een welverdiende vakantie zijn we gestart
met kern 3, we hebben het woord doos
aangeboden, met daarbij de letter –d- en het
woord -de-, dat klink als de letter –d-. Een
mooie gewaarwording . Na de vakantie zijn we
ook gestart met zelfstandig lezen ( “stil”lezen),
na elke lunchpauze gaan de kinderen lezen in
hun leesboekje wat aansluit bij het eigen
leesniveau. Dit begint met 5 minuten lezen, wat
we langzaam dit schooljaar gaan uitbouwen.
Blijf ook thuis lekker samen lezen!
Rekenen
Ook hier zijn we met een nieuw blok gestart, blok
3. In dit blok gaan we oefenen met bussommen.
Een voorloper op de “echte sommen”. We
gebruiken hierbij de begrippen erbij en eraf.

Judo
Nog twee lessen te gaan, voordat we op 8
november in Den Ekkerman laten zien wat we
hebben geleerd. Een impressie.

Rekenen
We zijn volop aan het oefenen om de keersom
van 2 uit ons hoofd te leren.
Het is heel belangrijk dat dit regelmatig wordt
herhaald, zodat het automatiseren wat
gemakkelijker gaat. Wilt u de sommen thuis ook
eens oefenen? Het liefst door elkaar, zodat de
kinderen de sommen niet alleen op volgorde,
maar ook door elkaar goed kennen!
De kinderen mogen een sommenblad
meenemen om de sommen thuis te oefenen als
huiswerk

Groep 4
Mooie klas
Heeft u ons gerenoveerde lokaal al gezien? Wij
zijn super blij met het mooie lokaal en de nieuwe
meubels. De hoge stoelen zitten heel fijn!
Voor de renovatie:

Na de renovatie:

Leesbingo
Voor de vakantie hebben de kinderen een
leesbingo mee naar huis gekregen. Veel
kinderen zijn hier enthousiast mee aan de slag
gegaan. Er zijn veel leuke foto’s gemaild. We
hebben de foto’s in de klas bekeken, daarnaast
hebben de kinderen een mooie dierenkaart
mogen uitzoeken!
Er mogen nog steeds foto’s gemaild worden of
bingo kaarten worden ingeleverd.
Spelling
De komende periode staan de volgende
spellingscategorieën centraal:
- Woorden die beginnen met v of f
- Woorden die beginnen met s of z
- Woorden die beginnen met sch of schr

Groep 5
Nieuwe inrichting klaslokaal
Wow, wat een mooie vloer, muren en tafeltjes.
De kinderen, maar ook juffen zijn er erg blij mee.
We wachten nog op de nieuwe stoelen en de
komende tijd zal het ook wat opgefleurd worden
als er dingetjes aan de muren komen hangen.
Ouders zijn welkom om een kijkje te komen
nemen.
Jet en Jan museumbezoek
Dinsdag 24oktober zijn we naar ’t Oude Slot
geweest.
Hier zijn de kinderen in aanraking gekomen met
werkjes die Jet en Jan vroeger (rond 1900)
moesten doen. Denk hierbij aan sokken stoppen,
schrijven op een leitje, koffie malen, wassen met
een wasbord, bonen afwegen bij een kruidenier
en een ouderwets spelletje spelen.
Alle hulpouders bedankt, het was een gezellige,
leerzame ochtend.

Kiva toestemmingsformulieren en rapporten
Voor de vakantie heeft uw kind een Kiva
toestemmingsformulier mee naar huis gekregen.
Wij willen u vragen deze in te vullen en mee
terug naar school te geven.
Kinderen die het rapport nog niet ingeleverd
hebben, dit graag z.s.m. doen.

Taal en spelling
Themawoorden van deze week: slechthorend,
de doventolk, de gebarentaal, Oost-Indisch doof
zijn, vertalen, het gehoorapparaat, het gebrek,
het diploma, opscheppen, reageren, zich
concentreren, sneu.
De nieuwe woorden van Thema 2 spelling
kunnen ook thuis geoefend worden met bloon op
de computer.
Groep 6
Taal
De woordenschatwoorden van week 3 zijn:
sjokken, sprinten, de denksport, dammen,
schaken, zijwaarts, de conditie, de aanwijzing,
bekaf, desondanks, voor spek en bonen
meedoen, ergens niet intrappen.
Volgende week krijgen ze de toets van het
thema Sport.
Topografie
Woensdag 1 november hebben de kinderen een
topografie toets over de provincies en de
hoofdsteden. Daarvoor hebben ze een oefenblad
mee naar huis gekregen.

Klassendienst
Volgende week zijn Ayuub en Amy aan de beurt.
Groep 7
Doel van de week
Het doel waar we deze week extra op letten is:
‘We werken netjes in onze schriften’.
Bloon
De woorden van thema 1 en 2 van spelling
kunnen thuis geoefend worden met bloon.
De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn
allebei: brembocht 7.

Groep 8
Gelukskoffer
Zoals u al weet zijn we vandaag naar Severinus
geweest om het geluk van de
Gelukskofferlessen van vorig schooljaar door te
geven aan de bewoners van de afdeling in
Zeelst. Het is een waardevol bezoek geweest,
de kinderen hebben in kleine groepjes
activiteiten gedaan met de bewoners en het
complex bekeken. Aan het einde zijn we
getrakteerd op een heerlijk kopje soep.
Engels
Vandaag hebben de kinderen oefenbladen mee
gekregen voor de toets van volgende week
woensdag 1 november. De toets zal bestaan uit
een schriftelijk en een mondeling gedeelte. De
woorden en zinnen die ze daarbij gaan
gebruiken staan op de oefenbladen. De
leerlingen gaan in het mondelinge gedeelte naar
andere leerkrachten om een aantal vragen te
stellen.

Weektaak
De kinderen krijgen vanaf deze week een
weektaak die afgestemd is op hun persoonlijke
leerdoelen. De doelen maken we met de
leerlingen samen naar aanleiding van de
resultaten van de gemaakte toetsen. De
kinderen zijn erg enthousiast en wij genieten van
de super gemotiveerde groep.
Verhuizen
Misschien heeft u al gezien dat onze school een
mooie opknapbeurt krijgt. Verschillende lokalen
en de gangen zijn al bijna klaar. In de komende
weken is ook groep 8 aan de beurt. We zullen
daarom binnenkort enkele dagen verhuizen naar
het leeg staande lokaal in de school. Daar is ook
alles aanwezig om het lesprogramma te kunnen
geven. Daarna kunnen we genieten van een fris
en schoon lokaal met nieuw meubilair.
JARIGEN VAN 12 T/M 25 OKTOBER 2017
Lana, Jules, Yfke, Elize, Samantha, Ghaith,
Joost, Kian, Rick, Mara, Wirah, Sofyan, David,
Charlie, Marvin en Ryan waren afgelopen weken
jarig. Van harte gefeliciteerd!

Theaterles
Voor de vakantie hebben we de laatste
theaterles gehad. Het ging vooral over hoe je
kunt improviseren. Dit hebben we geoefend met
verschillende werkvormen.
Het was leuk om te zien hoe betrokken alle
kinderen waren tijdens deze lessen!
BIJLAGEN:
Flyer kick-off Sjors Creatief
Flyer Brede School Veldhoven

