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Belangrijke data:
21 januari

Studiedag (kinderen vrij)

22 t/m 31
Januari

Oudergesprekken vroegaanmelders

30 januari

AC vergadering (20.00 uur)

30 januari

Kijkmiddag peuters (13.00-14.30 uur)

31 januari

Nieuwsbrief 11

04 februari

Intekenlijst oudergesprekken gr. 8 (bij eigen lokaal)

Algemene informatie
Peuterkijkmiddag
Op 30 januari aanstaande vindt de tweede 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 13.00-14.30 uur van harte welkom
met hun kind.
Naast een introductie over waar onze school voor staat, vindt er tevens een rondleiding door
de kleutergroepen plaats. Ouders en kinderen krijgen dan een indruk van hoe het onderwijs
is georganiseerd. Er is ook gelegenheid persoonlijke vragen te stellen en/of uw kind in te
schrijven.

Ervaringen Passend Onderwijs
Op 13 maart 2019 brengt Minister Slob een regiobezoek bij de samenwerkingsverbanden PO
en VO Eindhoven e.o., Helmond-Peelland en De Kempen.
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De minister wil op basis van ervaringen en verhalen uit de praktijk in gesprek gaan met
vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden en partners uit het veld van passend
onderwijs.
Om het overleg goed voor te kunnen bereiden is er op initiatief van minister Slob een online
vertelpunt geopend waarop professionals, ouders en leerlingen over hun ervaringen met
passend onderwijs kunnen vertellen.
Bijgaand treft u een brief aan waarin uitgelegd wordt waarom het vertelpunt in het leven
geroepen is en hoe mensen hier een bijdrage kunnen achterlaten.
Passend Onderwijs de Kempen

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Na de kerstvakantie hebben wij met de kinderen van de groepen 1/2 gewerkt met
ontwikkelingsmaterialen. Tijdens kringactiviteiten hebben we de nadruk gelegd op het
seizoen winter.
Op dinsdag 22 januari a.s. starten we met een nieuw thema, namelijk: “Tatu” ( de
hulpdiensten). De kinderen mogen materialen meebrengen die met dit thema te maken
hebben (graag voorzien van naam).
Bent u ouder, familie en werkzaam bij 1 van de 3 hulpdiensten, zouden wij het heel leuk
vinden als u hierover iets komt vertellen in de groepen.

Groep 3
De kinderen zijn weer enthousiast begonnen na een fijne vakantie. Uit de leesbingo’s bleek
dat de kinderen thuis met regelmaat zijn blijven lezen. Dat doet ons goed en we hopen dat
ze dit leesplezier blijven behouden. We zijn nu aan het einde gekomen van kern 6 VLL. Dit
betekent dat alle letters aan bod zijn geweest en de wintersignalering volgt. Vanaf kern 7
begint een nieuwe fase in de leesontwikkeling. Complexere woordtypen komen aan bod,
woorden met nk-ng, aai-ooi-oei, woorden met clusters ( korst-strik) samengestelde
woorden, verkleinwoorden, meerlettergrepige woorden etc. Het vloeiend lezen krijgt ook
steeds meer aandacht. Door samen met uw kind te blijven lezen stimuleert u het lezen en
kunt u hun leesvorderingen op de voet volgen.
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Schoolkorfbaltoernooi
Op 13 april 2019 vindt voor de groepen 3 t/m 8 het jaarlijkse “INTERSPORT –
schoolkorfbaltoernooi plaats. Elk jaar strijden vele teams om het beste schoolkorfbalteam
van Veldhoven te worden. Wil jij dit jaar ook proberen om samen met je klasgenootjes
schoolkorfbalkampioen van Veldhoven te worden? Zie de bijlagen voor het inschrijven en
voor meer informatie!
Voor de groepen 1/2 worden op deze dag sportieve spelletjes gedaan op dezelfde locatie,
in de bijlagen is meer informatie te vinden.

Oproep
Sinds 2 weken blijft er een witte meisjesfiets van Batavus bij school
geparkeerd staan (zie foto).
Om vernieling te voorkomen, zal deze over een week door de
gemeente worden verwijderd.
Mocht je weten van wie deze fiets is geef dit dan door, zodat de
fiets nog voortijds opgehaald kan worden.

Bijlagen:
-

Speelinloop (Korein Kinderplein)\

-

Vertelpunt Passend Onderwijs

-

SDO Korfbaltoernooi (inschrijfformulier gr. 1 en 2)

-

SDO Korfbaltoernooi (inschrijfformulier gr. 3 t/m 8)

-

Brede School Veldhoven
Flyers Muziekfestival 1 en 2
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