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Koningsspelen
Start “gezonde week”
MQ test gr. 3 en 4
Tentoonstelling “uit de kunst” gr.1en 2 (14.00 –14.30 uur)
Koningsdag (begin meivakantie)
Meivakantie
4 mei herdenking 2018
Praktisch verkeersexamen groep 7
Bezoek bibliotheek gr. 8a (websearch)
Bezoek bibliotheek gr. 8b ( “
)
Nieuwsbrief 15
Juffendag groepen 1 en 2

Algemene informatie:
Personele zaken
Vervanging groep 3c en 7c
Ouders van de leerlingen in groep 3c en 7c ontvangen vandaag, separaat van deze
nieuwsbrief, een bericht over de vervanging in deze groep na de meivakantie. In de vorige
nieuwsbrief is daar al melding van gemaakt.
Trudy Hoogwegt

Gezonde week!
Op 20 april start de gezonde week! Met de afsluiting van de koningsspelen wordt de
gezonde week feestelijk geopend met de onthulling van het vignet DE GEZONDE SCHOOL!
In de week van 23-26 april wordt in alle groepen een les gegeven rondom een thema wat te
maken heeft met gezond gedrag.
Voor de groep 1-2 is dat het thema hygiëne, voor groep 3 verkeer, voor groep 4 gevoel en
emotie, voor groep 5 eten en drinken, voor groep 6 wordt er een sportactiviteit
georganiseerd, voor groep 7 is dat het menselijk lichaam en bij groep 8 gaat het over game
verslaving.
Ook zal de aandacht gericht zijn op gezond eten en drinken!
Commissie gezond beleid

4 mei-herdenking 2018
De gemeentelijke Werkgroep Herdenkingen Veldhoven (voorheen Stichting Dodenherdenking
Veldhoven) organiseert elk jaar de herdenking van alle burgers en militairen die, sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen.
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Ook dit jaar zal de herdenking plaatsvinden bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef op 4
mei en de herdenking bij het monument "Donderslag bij heldere hemel" aan het Meiveld op
17 september.
De uitnodiging en tevens 2 gedichten zijn aan deze Nieuwsbrief toegevoegd.
Werkgroep Herdenkingen Veldhoven

IVN Eindhoven Veldhoven
Werkgroep Scholenwerk IVN heeft als voorjaarsproject 2018, voor groep 5 t/m 8, gekozen
voor: Bloemen en hun bezoekers.
Het doel van dit project is het ontdekken van de relatie tussen bloemen en hun bezoekers.
De informatie over dit project is te vinden op de website van het IVN:
www.inveindhovenveldhoven.nl
menu – wie we zijn – werkgroepen – Scholenwerk.
Ook is hier informatie te vinden over het project: Zaadbommen
gooien.
Dit project heeft als doel de omgeving een beetje rijker te maken
door planten te zaaien, die er thuis horen, zodat er meer insecten
komen en dus ook meer vogels en zoogdieren die deze insecten
eten.
Namens Werkgroep Scholenwerk IVN, Marga Bressers

Oranjemarkt Veldhoven
Ook dit jaar is er op vrijdag 27 april a.s. weer een Oranjemarkt in Veldhoven.
Dit jaar op een nieuwe locatie, het Citycentrum.
Net als voorgaande jaren kunnen kinderen en volwassenen op de vrijmarkt spullen verkopen op een
gratis grondplaats.
Als bijlage vindt u de uitnodiging en verdere informatie hieromtrent.
Communicatie Oranjemarkt Veldhoven

Nieuws uit de groepen:
GROEP 1-2
Uitnodiging tentoonstelling “uit de kunst” op 25 april
Beste ouders en grootouders van groep 1-2,
Hierbij nodigen wij u van harte uit om naar de afsluiting van ons thema “uit de kunst” te
komen.
De kinderen van de groepen 1-2 zijn trots op de kunstwerken die ze deze periode hebben
gemaakt en willen die graag aan u laten zien!
U bent op 25 april van harte welkom in ons museum in de gele vleugel.
De tentoonstelling is geopend van 14.00 u tot 14.30 u.
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Om 14.15 u kunt u met uw kind(eren) naar huis (graag even melden bij de leerkracht), maar
u mag ook nog tot 14.30 u blijven om alles goed te bekijken. Dan sluiten we ons museum.
Heel graag tot dan!

Groeten van alle kunstenaars uit groep 1-2

Juffendag
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 1/2,
Vrijdag 18 mei is het een feestdag bij de groepen 1/2 .
Alle juffen vieren dan hun verjaardag. (voor de studenten wordt in de klas een leuk cadeautje
gemaakt)
Tot 11.00 uur vieren de juffen feest met de kinderen in de eigen groep. De juffen zorgen
voor een hapje en een drankje.
Om 11.00 uur gaan we naar de kinderboerderij/speeltuin “de Hazenwinkel”.
Wie van de ouders kan ons daar met de auto naar toe brengen en weer op komen halen om
13.45 uur?
Wij hebben ook enkele ouders nodig die ons willen helpen bij de kinderboerderij.
Als u kunt rijden en/of helpen geef dit dan door aan de klassenouders.
Wij vragen u om de kinderen een rugzak (met naam) mee te geven met:
* lunchtrommel
* voldoende drinken (flesje, beker of pakjes drinken)
* petje (als de zon hard schijnt)
* eventueel zonnebrand (of thuis al insmeren) als het erg warm is.
Wilt u uw kind speelkleren/schoenen aandoen zodat ze fijn en onbezorgd kunnen spelen.
We maken er een leuke, gezellige dag van!
Bij slecht weer blijven we op school.
Leerkrachten van de groepen 1/2

Oproep:
Voor het nieuwe thema dat na de meivakantie gaat starten, zijn we op zoek naar speeltentjes
die we binnen kunnen gebruiken in onze campinghoek.
Heeft u een tentje waar we tot aan de zomervakantie gebruik van mogen maken, neem dan
contact op met Leanne Bataille of Ingrid Somers.
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Groepen 3-4
Atletiek
De afgelopen weken hebben de leerlingen uit de groepen 4 deelgenomen aan het project
Athletics Movements voor basisonderwijs.
Dit programma is in samenwerking met de gemeente Veldhoven, Cordaad Welzijn, Brede
School Veldhoven, atletiekvereniging GVAC en Sportivity Service opgezet.
''Ren, spring, gooi'' is een programma waarbij kinderen de basisbeginselen leren van diverse
atletiekonderdelen zoals o.a.. hardlopen, springen, gooien en diverse coördinatieoefeningen.
Op 16 juni is er een finale dag van 14.00 uur tot 17:00 uur op de atletiekbaan van GVAC.
Hieraan mogen de leerlingen deelnemen.
Laat even aan de eigen leerkracht weten of uw zoon of dochter hieraan mee wil doen.
Er is maar een beperkt aantal plaatsen. Bij teveel aanmeldingen zal er geloot worden.

MQ-test
Vanuit onze visie op het stimuleren van gezond gedrag, geformuleerd in ons beleidsplan
“Gezond Beleid”, brengen we onder andere ook de motorische ontwikkeling van onze
leerlingen in kaart met het leerlingvolgsysteem de MQ-Schooltest.
Om een duidelijk beeld van de kinderen te krijgen, wordt deze test 2 keer in het jaar
afgenomen bij leerlingen in de groepen 3 en 4. In november van dit schooljaar is deze test
voor de eerste keer afgenomen.
In de week van 23-26 april zal deze MQ-test voor de 2e keer uitgevoerd worden bij deze
groepen. Ouders hebben hierover een apart schrijven ontvangen.
Tijdens deze test zullen we ondersteuning krijgen van de heer Peter Redegeld, werkzaam
bij het Centrum voor Bewustzijn en Bewegen.
Samen met hem gaan we de motorische ontwikkeling per kind in kaart brengen.
Faaike Jansen, namens de beleidsgroep Gezond Beleid

Groepen 7 en 8
Verkeer groepen 7
Op donderdag 5 april hebben de leerlingen van groep 7 het theorie examen gemaakt.
Iedereen is geslaagd en mag op 14 mei deelnemen aan het praktisch verkeersexamen.
Voor 14 mei zoeken we nog hulp. U kunt zich nog aanmelden bij Freek van Reen.
Email: fvanreen@veldvest.nl
De leerlingen hebben deze week een route mee naar huis gekregen. Deze kunt u al een keer
fietsen met uw kind. De route staat aangegeven met pijlen. We gaan ervan uit dat de fietsen
op deze dag in orde zijn. Bij de route krijgen de leerlingen ook een lijst mee wat belangrijk is
aan een goede fiets. Zo kunt u dit samen in orde maken voor 14 mei.
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Entreetoets groepen 7 en Centrale Eindtoets groepen 8
De Entreetoets en de Centrale Eindtoets zijn weer achter de rug. De leerlingen hebben er
goed aan gewerkt. Nu wachten op de uitslag.
In de week van 4 juni zijn de oudergesprekken voor de groepen 7 gepland. U krijgt tijdig te
horen wanneer u zich hiervoor kunt inschrijven.

Musical groep 8
Nu de Cito toets achter de rug is, gaan de groepen 8 aan de slag om weer een mooie musical
neer te zetten.
De titel van de musical is ‘Niet te filmen’.
De kinderen mogen uiteraard aangeven welke rol ze graag zouden willen hebben.
De leerkrachten doen dan ook hun uiterste best om iedereen zo tevreden mogelijk te
houden.

Project mensen
Na de meivakantie staat het project ‘mensen’ gepland. Onderwerpen als wie ben ik, gezond
en ziek, het menselijk lichaam komen aan de orde. Wellicht zijn er ouders die vanuit hun
beroep hier iets over kunnen/willen vertellen. U bent welkom om via de leerkracht contact op
te nemen en een datum te prikken.

Data groepen 7
Dit jaar krijgen de kinderen ukelele lessen die verzorgd worden door Art4u.
Deze vinden plaats op de volgende dagen; 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 22 juni, 29 juni.
De laatste dag worden de ouders uitgenodigd om bij deze les aanwezig te mogen zijn.
Dan kunt u horen wat we in die lessen bereikt hebben met z’n allen.
De kinderen gaan er op de fiets naar toe. Graag ervoor zorgen dat ze op deze dagen op de
fiets naar school komen.
Via de klassenouder is er hulp gevraagd om mee te fietsen deze dagen.

Data groepen 8
24 en 25 mei peanutbal toernooi.
De kinderen krijgen deze week een formulier mee voor ouderhulp. Als u in de mogelijkheid
bent om een van deze dagen een groep te begeleiden dan kunt u dit via de brief laten weten
aan de leerkrachten.
15 mei (groep 8a) en 16 mei (groep 8b) hebben de leerlingen een uitstapje naar de
bibliotheek. Daar krijgen ze een opdracht die in het teken staat van websearch.
De leerkrachten zoeken hiervoor 1 of 2 ouders die in de gelegenheid zijn om mee te fietsen.
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Vertrek 8.30u vanaf school en 10.30u ophalen bij de bibliotheek. Via de leerkrachten kunt u
zich aanmelden om mee te fietsen.
Leerkrachten groepen 7 en 8.

Bijlagen:
-

Uitnodiging Werkgroep Herdenking Veldhoven (4 mei).
* Gedicht Claire Suiskens
* Gedicht Lola Sandkuijl

-

Oranjemarkt

- Brief groepsbezetting 3c
- Brief groepsbezetting 7c
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