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Belangrijke data:
04 oktober

Studiedag (leerlingen vrij)

05 oktober

Dag van de leraar

10 oktober

Thema-avond Mediawijsheid, Social Media (19.30 uur)

15 t/m 19 okt

Herfstvakantie

25 oktober

Nieuwsbrief 5

29 oktober

Info-avond VO groepen 7 en 8, 19.30 uur

31 oktober

Kijkmiddag peuters van 13-15 uur

Algemene informatie
Thema avond mediawijsheid
Mogelijk is de aankondiging hiervan in de vorige nieuwsbrief aan uw aandacht ontsnapt.
Graag willen u daarom nogmaals attenderen op deze thema avond.
Zie bijlage. U kunt zich nog tot uiterlijk vrijdag 5 oktober a.s. aanmelden via de leerkracht
van uw kind of via a.welling@veldvest.nl (administratie).
Aangezien er tot op heden nog weinig reacties zijn, hoort u begin volgende week of de
avond doorgaat.
Voorbereidingscommissie

Kijkmiddag peuters
Op 31 oktober aanstaande vindt de eerste peuterkijkmiddag in dit schooljaar plaats.
Ouders die in het nieuwe schooljaar een zoon of dochter hebben die 4 jaar wordt en kennis
willen maken met onze school, zijn op die middag van harte welkom met hun kind.
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Na een introductie over waar onze school voor staat, vindt er een rondleiding door de
kleutergroepen plaats. Ouders en kinderen krijgen dan een indruk van hoe het onderwijs
is georganiseerd. Na de rondleiding is er gelegenheid persoonlijke vragen te stellen en/of
uw kind in te schrijven.

Trudy Hoogwegt

Toestemming uitwisseling gegevens en beeldmateriaal
In de bijlage die met deze nieuwsbrief wordt verzonden treft u het document aan waarop u
dient aan te geven waar u in het kader van de wet op de privacy toestemming voor verleent.
Vriendelijk verzoek om dit digitaal in te vullen voor elk kind van het gezin en naar de
administratie te retourneren: a.welling@veldvest.nl
Deze gegevens worden in ons administratiesysteem verwerkt en gebruikt voor het
verantwoord gebruiken van persoonsgegevens.
Vanaf nu wordt u jaarlijks verzocht om dit document te checken en eventueel aan te passen.
Om in dit document te kunnen werken wordt dit als word- bestand verzonden.
Trudy Hoogwegt

Gezonde week
Afgelopen week was er weer volop aandacht voor bewegen, spel, gezonde voeding, en ook
elkaar hierbij ontmoeten!
De week werd geopend met een “schoolrun” waarin allerlei oefeningen werden gedaan.
De leerlingen van de gr 7-8 namen de leerlingen van de gr 1-2 aan de hand en de leerlingen
van de gr 5-6 liepen de “run” met leerlingen van de gr 3-4, een mooie en sportieve
happening.
Leerlingen uit de bovenbouw kwamen tijdens de pauze spelen op het plein van de
onderbouw. Met het project “ik eet het beter” maakten de leerlingen van de gr 5-8 een kleine
fruithap voor de leerlingen van de gr 1- 4.
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Elke cluster maakte een poster rondom “gezond gedrag”. Deze werden afgelopen vrijdag
door iedereen bekeken en hangen nu in de centrale hal.
Door accent te blijven leggen op activiteiten rondom “gezond gedrag” houden we het thema
“Gezonde School” actueel.
De werkgroep Gezond Gedrag

Kinderboekenweek 2018
Van 3 t/m 14 oktober vieren we de Kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is vriendschap met het motto: ”Kom erbij!”
Vriendschap is een mooi en leuk onderwerp dat zich erg goed leent om actief mee aan de
slag te gaan: samen dingen doen, samen feestvieren, samen avonturen beleven, samen
zorgen voor elkaar.
In de jeugdliteratuur komt dit onderwerp vaak aan bod.
In het kader van de Kinderboekenweek worden de Gouden Griffel (het best geschreven boek)
en het Gouden Penseel (het mooist geïllustreerde boek) uitgereikt. De Vlag en Wimpels zijn
de eervolle vermeldingen.
In de bibliotheek, op internet en bij de Kinderboekenwinkels is hier veel informatie over te
vinden.
Op school hebben we op woensdag 3 oktober de Kinderboekenweek feestelijk geopend met
dans en muziek op het speelplein Achterum.
Daarna zijn de groepen aan de slag gegaan met de door hen gekozen boeken.
Uiteindelijk doel is de kinderen te laten ervaren hoe fijn het is jezelf te kunnen verliezen in
een mooi verhaal en te genieten van de bijbehorende tekeningen.

Team

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Afgelopen week was het de week van het gezond gedrag. Alle kleuters hebben meegedaan
aan de Op Dreef Run met een maatje van groep 7 of 8. Tijdens de run, rondje om de school,
hebben ze verschillende opdrachten uitgevoerd zoals springen, traplopen, balanceren op
een touw, lopen over een bank.
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De kleuters hebben samen met kinderen van de bovenbouw in de pauze buiten gespeeld. Ze
hebben samen nieuwe spelletjes ontdekt. Er werd ook gezorgd voor een gezonde pauzehap.
Vandaag hebben de kinderen met de hele school de kinderboekenweek geopend met een
leuke dans “Kom erbij!” van Kinderen voor Kinderen.
Voor de herfstvakantie sluiten we het project Vriendschap/ Kinderboekweek af met een
bezoek aan de bieb en start Marinho weer met de muziek- en danslessen voor de kleuters.
Suzanne Fietelaars en Annelies van der Krieken

Groep 3
Afgelopen vrijdag hebben we de Kinderboekenweek geopend
door een toneelstukje over “Grote Beer en Kleine Bever”. Dit
verhaal sluit mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek
“Kom erbij!” waarbij vriendschap centraal staat. Vrijdag is een
klassenvriendenboek meegegeven aan een leerling. Het is de
bedoeling dat dit boek doorgegeven wordt aan elkaar en
uiteindelijk weer terug komt op school. Ook hebben de kinderen
een penvriend(in) in de klas. Er staat een brievenbus in de klas
voor de post! Er worden op school brieven geschreven aan
elkaar, maar dat mag ook thuis.
Kern 2 Veilig Leren Lezen wordt aanstaande vrijdag afgesloten. De kinderen kunnen al veel
woordjes maken en lezen. Deze letters kennen ze al: i , m, r, v, s, aa, p, t, ee, n, b, oo, aa. .
Het kan zijn dat uw kind “leeshuiswerk” meekrijgt na deze kern. Daar zit een brief bij met de
uitleg. Mocht u nog vragen hebben over het lezen, loopt u dan gerust binnen.
Met rekenen zijn we begonnen met de bus-sommen en het splitsen van getallen.
Afgelopen maandagmiddag zijn de muziek- en danslessen gestart die worden gegeven door
een docent van Art4U. Deze docent komt in totaal 30 lessen geven.
Er worden bijvoorbeeld liedjes aangeleerd en ritmes geklapt.
Leerkrachten groepen 3

Nieuws uit de groepen 5/6
Alles in 1:
We zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema Nederland in de lessen van alles in
1. Dat thema wordt deze week afgerond.
Na de herfstvakantie starten we met een nieuw thema, ‘Bouwen’ staat dan centraal.
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We willen graag met de kinderen van de groepen 5/6 een bouwproject of een bouwbedrijf
bezoeken. Zo gaat het thema nog meer leven en zien ze hoe het er aan toe gaat in de
praktijk.
We zoeken hiervoor bedrijven of mensen die contacten hebben met bedrijven /
bouwplaatsen, waar we terecht kunnen.
Kunt u hierin iets betekenen of wilt u op school iets over dit onderwerp komen vertellen,
neemt u dan contact op met Leonie van Heijst of Faaike Jansen: l.vanheijst@veldvest.nl of
f.jansen@veldvest.nl) .
Rekenen:
De leerlingen zijn druk bezig met het oefenen van de tafels.
Begin november staat er voor de kinderen van groep 5 en groep 6 een tafeltoets gepland.
Voor de kinderen van groep 5 gaat het om de tafels van 1 t/m 6 en voor de kinderen van
groep 6 om de tafels van 1 t/m 10.
In de klas zijn de leerlingen hier druk mee bezig, maar we willen u vragen ook thuis hier
aandacht aan te besteden. U kunt dat bijvoorbeeld doen m.b.v. de volgende sites:
www.tafelsoefenen.nl / www.tafeldiploma.nl / tafels-oefenen.nl /
Leerkrachten groepen 5/6

Nieuws uit de groepen 7/8
Lesprogramma
Inmiddels zit ons thema van “Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen” er weer bijna op
en zijn we gestart met de Kinderboekenweek. In de bovenbouw organiseren we in deze
periode een voorleeswedstrijd. Alle kinderen van 7/8 mochten zich opgeven voor de
voorrondes in de klas. De winnaar van elke klas mag op woensdag 10 oktober schitteren in
de schoolfinale.
De week vóór en na de herfstvakantie staan weer in het teken van Alles Apart.
Kalender
Er staan nog twee belangrijke data op de kalender:
- woensdag 10 oktober is er een interessante informatieavond over social media. Een thema
wat natuurlijk speelt bij kinderen van de bovenbouw.
- maandag 29 oktober is er een informatieavond voor alle ouders van de groepen 7/8 over
het Voortgezet Onderwijs. We informeren u over de route van advisering bij ons op school en
daarnaast informeren we u over de verschillende richtingen en scholen in de regio.
De aanvang is om 19:30 uur, inloop om 19:15 uur.
LVS-toetsen
In de weken na de herfstvakantie (29 okt – 9 nov) staan voor de groepen 8 de
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LVS- toetsen B8 gepland.
N.a.v. het plan van aanpak vanuit de Entreetoets groep 7oefenen de leerlingen gericht op
verschillende vakgebieden, aansluitend bij hun eigen doelen (“GOAL”).
Vanaf 11 oktober gaan we ook groepsdoorbrekend met 3 niveaugroepen werken waarbij
gerichter aandacht gegeven kan worden aan het onderdeel werkwoorden.
Deze opzet wordt ook opgestart in groep 7 voor het vakgebied rekenen. Zo krijgen sommige
leerlingen nog eens de basisstof van groep 6 herhaald. Anderen gaan aan de slag met
herhaling groep 7 en de laatste groep gaat werken aan verdiepingsstof.
Teambuilding
Vrijdag 21 september was de teambuildingsdag voor de groepen 8. Het was een succesvolle
dag, waarbij een goede samenwerking in de teams en tussen alle leerlingen van de 3
groepen 8 zeker een feit was! Dit gevoel willen we het hele schooljaar continueren!
Graag willen we alle iedereen heel hartelijk bedanken voor de hulp!

Week van de pauzehap
Tijdens de gezonde week zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 weer bewust gemaakt
van het belang van een gezonde pauzehap. We hebben deze week originele en leuke creaties
gezien.
HALT
In oktober komt een medewerker van HALT in de groepen 7 en 8 voorlichting geven over
‘online veiligheid’ en ‘jeugdcriminaliteit’.
Later in het jaar komt zij nog twee keer rondom het thema ‘overlast rondom de
jaarwisseling’ en ‘invloed van de groep’.
De leerkrachten van de groepen 7/8

Bijlagen:
-

Flyer grafheuvelfestijn

-

Uitnodiging thema-avond “Social Media”

-

Toestemmingsformulier uitwisseling gegevens en beeldmateriaal
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