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Belangrijke data:
04 februari

Intekenlijst oudergesprekken groepen 8 in aula

14 februari

Nieuwsbrief 12

20 februari

Studiedag (kinderen de gehele dag vrij)

Algemene informatie
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

2de

Paasdag

13-04-2020

Koningsdag

27-04-2020

Meivakantie

20-04-2020 t/m 01-05-2020

Bevrijdingsdag

05-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 t/m 22-05-2020

2de Pinksterdag

01-06-2020

Zomervakantie

13-07-2020 t/m 21-08-2020

Personele zaken
Bijgaand treft u een brief over de tijdelijke afwezigheid van enkele collega’s in de aansturing.
Tevens ontvangen de ouders van de groep 4b, separaat van deze nieuwsbrief, informatie
over de vervanging in deze groep.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2:
We zijn alweer twee weken bezig met het thema “Tatu”, de hulpdiensten. Enkele groepen
hebben al een demonstratie gehad van een van de drie hulpdiensten. Andere groepen
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hebben dit nog op de planning staan. We hebben van de brandweer een mooie leskoffer
mogen lenen en hebben alle materialen van de brandweer in het echt mogen bewonderen.
Gedurende dit thema komen de letters a en z nog aan bod. Mocht u samen met uw kind
materialen hebben gevonden waarin deze letters voorkomen, wilt u deze dan aan uw kind
meegeven.
De Citotoets rekenen is afgenomen bij zowel groep
1 als groep 2. De resultaten van uw kind kunt u
vinden in Parnassys.

Groep 4:
Thema
In de groepen 4 zijn we gestart met het thema: “Wanneer was
het?”
De eerste twee weken stonden in het teken van het thema
“dinosauriërs”.
De kinderen mochten als archeoloog proberen om in een
groepje een dino uit steen te hakken en beitelen.
Nu staat het thema “ridders en kastelen” centraal.
Op woensdag 13 februari brengen we in dat kader een bezoek aan het kasteel in Helmond.
We zoeken nog ouders die ons hierheen willen brengen. U kunt zich voor maandag hiervoor
aanmelden bij de klassenouder van groep 4a.
Schrijversbezoek
Afgelopen maandag kwam kinderboekenschrijver Reggie Naus bij ons op bezoek. De
kinderen hebben de afgelopen 2 maanden verschillende boeken van deze schrijver kunnen
lezen.
Hij heeft vele vragen van de kinderen beantwoord en handtekeningen uitgedeeld.
We bedanken de schrijver en de bibliotheek voor dit bezoek.

Groepen 5 en 6:
Deze week zijn we bezig met de afronding van het thema “Prehistorie, Grieken en
Romeinen”. De leerlingen hebben genoten van een toneelstuk ‘ontdekkingen uit de
prehistorie’, gespeeld door de leerkrachten uit de groepen 5 en 6.
In de week van 4 februari starten we met het thema ‘Dieren’. Heeft u kennis rondom dit
thema vanuit hobby of beroepshalve en wilt u dit graag delen met de leerlingen op school,
neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind.
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De afgelopen weken zijn er diverse Citotoetsen afgenomen.
De resultaten van uw kind kunt u vinden in het ouderportaal.
Tennisclinic groepen 5
De leerlingen van de groepen 5 krijgen deze weken tijdens de gymles les van een
professionele tennisleraar. Door de gemeente wordt een afsluitende dag georganiseerd voor
deze clinic. Zie bijlage in deze nieuwsbrief.
Ukelelebende
In de groepen 5 krijgen de leerlingen deze weken ukelelelessen. Ze zijn enthousiast aan het
oefenen samen met meester Vincent van de muziekschool Art4you.
Op 27 februari verzorgen zij een optreden voor alle ouders van de leerlingen uit de groepen
5 in de centrale hal van de school. Deze start om 14.00 uur. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.
De leerlingen laten graag horen wat ze in korte tijd geleerd hebben.

Vanuit de Brede School hebben diverse kinderen zich aangemeld voor de cursus
toetsenbende op locatie MFA Zuid.
Deze cursus is al gestart en vindt wekelijks plaats op de dinsdag om 16.00 uur.
Er is nog ruimte voor aanmelding.

Ot Ottenheim, Combinatiefunctionaris Cultuur
T: 06 1062 9440
E: otottenheim@bredeschoolveldhoven.nl

Groepen 7/8
Rondom het thema ‘milieu en kringloop’ gaan alle leerlingen van de groepen 7 en 8 een
bezoek brengen aan de waterzuivering in Eindhoven, waar zij een rondleiding zullen krijgen.
Planning hiervoor:
-

Groep 7a: vrijdag 15 februari 2019 van 9.30-11.30 uur

-

Groep 7b: maandag 18 februari 2019 van 9.30-11.30 uur

-

Groep 8a: donderdag 14 februari 2019 van 9.30-11.30 uur

-

Groep 8b: vrijdag 8 februari 2019 van 9.30-11.30 uur

-

Groep 8c: vrijdag 1 februari 2019 van 9.30-11.30 uur

De groepen 7b en 8a zoeken nog ouders voor het vervoer naar de waterzuivering. Als u op
de data dat uw kind naar de waterzuivering gaat, kan, graag opgeven!
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Voorleeskampioen
Op woensdag 13 februari vertegenwoordigt Loes Heijmans uit groep 8B onze school bij
de Veldhovense finaleronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in Theater de Schalm. Wij
wensen haar allemaal heel veel succes!
Cito-toetsen
In de afgelopen weken zijn in de groepen 7 de citotoetsen weer afgenomen bij uw kind.
Deze toetsen gaan wij de komende week analyseren en vanuit deze analyse een plan van
aanpak maken en ondersteuning afstemmen. Ook willen wij vanuit deze analyse
groepsdoorbrekend gaan werken. Dit betekend dat met betrekking tot diverse
vormingsgebieden kinderen uit de 3 groepen 8 in verschillende instructiegroepen worden
gegroepeerd.
Benieuwd naar de uitslagen van uw kind? Deze staan binnenkort in het ouderportaal.
Ouderavonden groepen 8
Op maandag 4 februari worden de intekenlijsten opgehangen voor de ouderavonden van alle
leerlingen met een reguliere aanmelding. De oudergesprekken voor de leerlingen met een
vroegaanmelding zijn reeds geweest.
De oudergesprekken voor de reguliere aanmelders vinden plaats in de week van 18 februari.
Voor deze gesprekken krijgen de leerlingen op woensdag 13 februari hun onderwijskundig
rapport mee naar huis. Hierin staan gegevens die betrekking hebben op uw kind die
belangrijk zijn voor het voortgezet onderwijs.
Wij verzoeken u dit rapport goed door te nemen voor het oudergesprek. Tijdens de
gesprekken wordt dit rapport met u en uw kind besproken.

Bijlagen:
- Informatiebrief Tennis
- Brief alle ouders: Tijdelijke ontwikkelingen op aansturingsniveau
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