Nieuwsbrief 5
25 oktober 2018

Belangrijke data:
26 oktober

Halloween Kromstraat

29 oktober

Schema oudergesprekken in centrale hal (gr. 1 t/m 7)

29 oktober

Informatieavond VO groepen 7 en 8, 19.30 uur

31 oktober

Kijkmiddag peuters 13.00 – 15.00 uur

31 oktober

AC-vergadering 20.00 uur

08 november

Nieuwsbrief 6

08 november

MR-vergadering 19.30 uur

Algemene informatie
Invulling vacature groep 1-2c
De ouders van groep 1-2c ontvangen vandaag separaat van deze nieuwsbrief een schrijven
over de invulling van de vacature in deze groep per 1 december aanstaande.
Trudy Hoogwegt

Terugblik infoavond social media
We kijken terug op een geslaagde interactieve avond. We danken de aanwezige ouders voor
hun grote betrokkenheid en inhoudelijke bijdrage.
Zoals toegezegd treft u eind deze week de presentatie aan op de website.
Voorbereidingscommissie
Dorien Felten, Annemieke van den Heuvel, Bart Brom, Trudy Hoogwegt

Kerstactiviteit en aanpassing schooltijden
Vanwege de kerstactiviteit op donderdag 20 december, dit jaar een kerstdiner ’s avonds,
vindt er een aanpassing plaats mbt de schooltijden op die dag. De kinderen hebben dan les
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van 8.30 uur tot 11.45 uur. ’s Middags zijn de kinderen vrij. Ze worden dan allen weer
verwacht in de groep om 17.00 uur. De kerstactiviteit zal dan plaatsvinden van 17-19 uur.
Nadere inhoudelijke mededelingen over de kerstactiviteit volgen te zijner tijd.
Namens de kerstcommissie

Oudergesprekken november
In de week van 19 november vinden de eerste oudergesprekken dit schooljaar plaats.
In de hal kunt u op de daarvoor bestemde lijsten zelf intekenen.
Vanaf dit schooljaar zijn de kinderen vanaf groep 5 ook van harte welkom om bij dit gesprek
aanwezig te zijn.
Team

Sportgala Veldhoven
Sportgala Veldhoven is 2 jaar geleden opgestart in Veldhoven en is bedoeld om sporters die
een bijzondere prestatie leveren in het zonnetje te zetten. Er zijn verschillende categorieën
bij het sportgala met o.a. sporttalent van het jaar. Helaas is de afgelopen 2 jaar deze
categorie vooral achtergebleven met aanmeldingen, dit terwijl de combinatiefunctionarissen
weten dat er erg veel talent rondloopt op de verschillende basisscholen die op hoog niveau
sporten.
Wilt u iemand aanmelden, dit kan van 22 september t/m 30 november 2018 via de website
van Sportgala Veldhoven: www.sportgala-veldhoven.nl
(zie bijgevoegde flyer).
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
Voor de vakantie hebben wij het thema ‘vriendschap’ van de Kinderboekenweek afgesloten.
Sinds deze week zijn wij gestart met het thema ‘Herfst’. Alle klassen worden langzaam aan
aangekleed in herfstsferen. De kringen en verplichte werkjes hebben ook met het thema te
maken.
Vanaf volgende week hangen de lijsten voor de oudergesprekken in de hal.
Als uw kind pas net op school is hoeft u niet in te schrijven voor deze gesprekken. Bij twijfel
kunt u het altijd vragen aan de groepsleerkracht.
Ook staat er volgende week op donderdag 1 november onze eerste spelletjesmiddag op het
programma. In groepjes worden er, onder begeleiding van enkele ouders, gezelschapsspelletjes gespeeld. De kinderen mogen deze spelletjes (graag voorzien van naam) die dag
mee naar school nemen.

Groep 5-6
Deze week hebben we een start gemaakt met het thema: Bouwen! Binnen onze lessen Allesin-1 komen we van alles te weten over: muren en kastelen, bijzondere bouwwerken,
constructies en waterwerken.
Om dit proces van dichtbij mee te maken zijn we uitgenodigd door meneer Timmers (vader
van een lln uit groep 6 ) om op dinsdag 13 november een kijkje te gaan nemen in het DAShotel in Wintelre. Hier mogen we de bouw van dichtbij gaan bekijken. In samenwerking met
de klassenouders organiseren we het vervoer. Ouders zijn uitgenodigd om te blijven.
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De groepen 6 starten op 5 november met “Veldhoven Danst”. Zij krijgen elke maandag tot de
kerstvakantie les van een dansinstructeur. Er wordt een gave dans aangeleerd die de
kinderen middels een show in De Schalm afsluiten op zaterdag 22 december.
Begin november zullen we de tafeltoets afnemen in de groepen 5 en 6. Op school oefenen
we veel met de tafels. Thuis kunt u eventueel met deze sites oefenen:
www.tafelsoefenen.nl / www.tafeldiploma.nl / tafels-oefenen.nl /

Groep 7-8
Nieuw thema alles-in-1
Vanaf 5 november beginnen we met een nieuw thema van Alles-in-1. Het thema gaat over
de moderne geschiedenis. De Franse - en de Industriële Revolutie komen aan bod, net als
de Eerste - en Tweede Wereldoorlog. Als excursie bij dit thema gaan we met de groepen 78 naar kamp Vught. Deze excursie zal plaatsvinden op 4 december. We gaan met de auto.
Kunt u 4 december rijden? Meld u dit dan even bij de klassenouders. Alvast bedankt!
De B8 toetsen
In de periode 29 oktober tot 9 november worden in de groepen 8 de B8 toetsen afgenomen.
Het zou fijn zijn als u buitenschoolse afspraken, zoals bezoek aan de tandarts / fysio etc.,
niet onder schooltijd plant.
Muzieklessen groep 7
De groepen 7 beginnen deze week met de muzieklessen van Art4U. Beide groepen hebben
pianolessen bij de muziekschool. Groep 7A fietst elke dinsdag naar de muziekschool, groep
7B elke woensdag. Dit gebeurt onder leiding van de leerkracht en een ouder/meerdere
ouders. Voor de leerlingen van de groepen 7 is het dus belangrijk dat ze op die dagen op de
fiets komen!
Data van de muzieklessen:
7A: Dinsdag

30-10, 6-11, 13-11, 20-11, 27-11, 11-12, 18-12

7B: Woensdag

24-10, 31-10, 7-11, 14-11, 21-11, 28-11, 12-12

HALT
Voor de vakantie hebben medewerkers van Bureau Halt voorlichting gegeven in de groepen 7
en 8. Zij hebben een gastles gegeven over online veiligheid in de groepen 7 en 8.
De kinderen hebben informatie gekregen over hoe ze veilig kunnen internetten en wat ze
vooral niet moeten doen online.
De groepen 8 hebben ook een les gehad over jeugdcriminaliteit.
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Oudergesprekken
In de week van 19 november zijn voor groep 7 de eerste oudergesprekken van het jaar.
U kunt zich inschrijven op de lijst op het prikbord in de grote hal beneden. Dit kan vanaf
maandag 29 oktober om 14.15. Uw kind is ook uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te
zijn.
Voor de groepen 8 zijn de oudergesprekken in de week van 10 december.
Hierin wordt een voorlopig advies gegeven.
De rapporten voor groep 7 zullen worden meegegeven op vrijdag 16 november.
Het rapport bevat dan nog geen CITO gegevens, maar wel ingevulde observatielijsten.
Infoavond
Op 29 oktober 2018 is er een informatieavond over het voortgezet onderwijs (VO). Deze
informatieavond start om 19.30 en zal rond 20.30 afgelopen zijn. Hieronder de inhoud die
tijdens deze avond aan de orde zal komen:
VO

u op bij deze keuze?
kind te wachten?

Bijlagen:
-

Poster, “Halloween in de Kromstraat”.

-

Flyer Sjors Creatief

- Sportgala Veldhoven (18 januari 2019)
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