Nieuwsbrief 16
31 mei 2018

Belangrijke data:
4 t/m 8 juni

Oudergesprekken groepen 7

4 juni

Groep 5b “Ontdekfabriek”

5 juni

Groep 6a “Ontdekfabriek”

6 juni

Groep 6b “Ontdekfabriek”

12 juni

Schoolreisje groepen 1, 2, 3 en 4

14 juni

Nieuwsbrief 17

15 en 18 juni

Studiedagen (kinderen vrij)

20 juni

Groep 5a “Ontdekfabriek”

20 juni

Kennismakingsmiddag VO groep 8

23 juni

Kidsrun/Kiddyrun

26 juni

juffen-/meesterdag groep 5 en 6

29 juni

juffendag groep 3 en 4

Algemene informatie:
-

Nieuws uit de groepen:
Poetsen klaslokaal en materialen groepen 1-2
Met het einde van het schooljaar in zicht, wordt het weer tijd voor het poetsen van de
schoolmaterialen.
Dit betekent dat de materialen waarmee de kinderen het afgelopen jaar gespeeld hebben,
maar ook de hoeken, de kasten, enz., gepoetst moeten worden. U begrijpt dat dit een hele
klus is.
Wilt u uw kind op donderdag 7 juni een grote, stevige plastic tas (shopper), voorzien van
naam, meegeven?
De kinderen krijgen op vrijdag 8 juni allemaal een tas met materialen mee, die thuis
gepoetst mogen worden.
Vanaf woensdag 13 juni mogen alle materialen weer mee teruggebracht worden en in het
lege lokaal in de hal van groep 1-2 gezet worden.
We hopen op uw medewerking!
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Nieuws uit de groepen 3 en 4
De komende periode gaan we werken in de groepen 3 en 4 rondom het thema dieren.
Onze schoolreis naar Dierenrijk op dinsdag 12 juni sluit daar mooi bij aan (zie bijlage)!
Daarnaast gaan we de eindtoetsen afnemen om te kijken wat de groei is die de kinderen
hebben doorgemaakt.

Nieuws uit de groepen 5 en 6
In beide leerjaren wordt in de maanden mei en juni het thema ‘Energie’ uit onze lesmethode
‘Alles-in-1’ behandeld. In het kader van dit thema is er een aantal bijzondere activiteiten:
Proefjescircuit: Op 19 en 21 juni worden in alle klassen proefjes uitgevoerd door alle
leerlingen. Uiteraard zijn het steeds “experimentjes” die te maken hebben met elektriciteit,
water, lucht en magnetisme. Hierbij vragen we ook steeds van de leerlingen om nauwkeurig
te beschrijven wat ze waarnemen.
Ontdekfabriek: We bezoeken met alle leerlingen van 5 en 6 de ‘Ontdekfabriek’ op Stijp-S in
Eindhoven. Groep 5A is 20 juni, groep 5B op 4 juni, groep 6A op 5 juni en groep 6B op 6
juni.
Open podium: Op 3 juli zijn ’s middags (vanaf 13.30 uur) alle ouders van de groepen 5 en 6
en andere belangstellenden welkom om kinderen te zien optreden in de eigen klas. Ze
brengen liedjes, gedichten, toneelstukjes of doen proefjes voor en alles staat in het teken
van het thema ‘energie’.
Juffen- en meesterdag; op dinsdag 26 juni gaan we per fiets met alle groepen 5 en 6 naar
speeltuin ‘Kabouterdorp’. We vieren dan de verjaardagen van alle leerkrachten die in deze
groepen lesgeven en maken er een ontspannen en gezellige dag van.

Nieuws uit de groepen 7 en 8
Vanaf maandag 4 juni starten de groepen 7 met de LVS E7 toetsen.
Voor de kinderen van groep 8 is er op woensdagmiddag 20 juni de kennismakingsmiddag op het
voortgezet onderwijs. Ouders ontvangen deze week hierover een brief.
Peanutbaltoernooi.
Op donderdag 24 en vrijdag 25 mei hebben de kinderen van groep 8 meegedaan aan het
peanutbaltoernooi. Dit is een toernooi voor alle schoolverlaters van Veldhoven, Vessem,
Knegsel, Steensel en Wintelre.
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De weergoden waren ons goed gezind en de kinderen zijn heel sportief bezig geweest. Het
team Op Dreef 1 en team Op Dreef 3 zijn poulewinnaar geworden. In de finale stonden 2
teams van basisschool Zeelsterhof tegenover elkaar voor de eerste plaats.
Bassisschool Dick Bruna heeft de sportiviteitsprijs gewonnen.
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle hulp tijdens deze dagen!

Kidsrun en Kiddyrun tijdens Veldhoven10miles
Op zaterdag 23 juni vindt hét jaarlijkse hardloopevenement van Veldhoven plaats, de
Veldhoven10miles. Georganiseerd door GVAC. Vaste onderdelen tijdens dit evenement zijn
de Kidsrun en de Kiddyrun. We hebben een leuk programma voor je samengesteld. Voor
iedere leeftijdscategorie is er een afstand (400 meter, 1.4 kilometer of 2.5 kilometer). En er
zijn ook mooie prijzen per leeftijdscategorie en gesplitst over jongens en meisjes. En de
sportiefste school gaat met de wisselbeker naar huis, dus zorg dat er zo veel mogelijk
klasgenootjes meedoen! Iedere deelnemer van de Kidsrun of Kiddyrun krijgt aan de finish
een medaille, een goodiebag en een ijsje. De kinderen lopen voor de start van de
volwassenen, dus jullie papa’s en mama’s, opa’s en oma’s kunnen jullie gewoon komen
aanmoedigen. Alle starttijden en de tijd van de warming-up zijn te vinden op de website van
de Veldhoven10miles; www.veldhoven10miles.nl. Daar kun je ook terecht om jezelf in te
schrijven. Je kunt jezelf inschrijven op de dag zelf, maar we vinden het fijner wanneer je dat
vooraf doet. Deelname is gratis! Hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groeten,
Bart van de Voort
Organisatie Veldhoven10miles

Bijlagen:
-

Schoolreisje groep 3 en 4
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