Nieuwsbrief 12
14 februari 2019

Belangrijke data:
18 t/m 22 februari

Oudergesprekken groepen 8 Ll.

20 februari

Studiedag (kinderen vrij)

25 februari

Schema oudergesprekken in hal (gr. 3 t/m 7)

28 februari

Nieuwsbrief 13

28 februari

Vergadering medezeggenschapsraad 19.30 u.

04 t/m 08 maart

Voorjaarsvakantie

Algemene informatie
Geachte ouders,
Begin volgende week informeren wij u via een extra nieuwsbrief of de school
vanwege de landelijke onderwijsstaking op 15 maart al dan niet gesloten zal zijn.
De ouders van groep 1/2A ontvangen dan tevens informatie over de invulling van de
vervanging van het zwangerschapsverlof van Leanne Bataille.
Met vriendelijke groet, Annemieke van den Heuvel.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Kinderen die 4 jaar worden, moeten ruim voor hun 4de verjaardag aangemeld worden bij een
basisschool.
Voor onze personele en financiële planning is het belangrijk dat we tijdig weten hoeveel
leerlingen er vóór 1 oktober 2020 op school zitten.
Indien u uw keuze voor onze school heeft gemaakt, verzoeken wij u vriendelijk uw kind tijdig
in te schrijven. Hiervoor is een inschrijfformulier aan de balie verkrijgbaar.
Dit kunt u doen door een afspraak te maken voor een kennismakings- of
aanmeldingsgesprek. Aan alle ouders de vraag: kent u in uw omgeving iemand met een kind
dat 4 jaar wordt, geef deze boodschap dan even door?
Alvast hartelijk dank.
Annemieke Welling
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Inzameling voor KIKA
Vrijdag 15 februari is het WereldKinderKankerdag. Daarom starten wij
een actie om geld in te zamelen voor KIKA (kinderenkankervrij).
Er staan vanaf maandag 11 februari in de gangen van de groepen 3/4,
5/6 en 7/8 tassen, waar jullie statiegeldflessen in kunnen stoppen. Die flessen leveren we in.
Het geld wat dit oplevert, doneren we aan KIKA.
We hopen dat jullie mee willen doen!
Sofie, Mare, Veera, Veerle en Mijntje

Carnaval
Bijgaand vindt u een flyer en informatiebrief met
daarop het programma voor de carnavalsweek en
de carnavalsoptocht van vrijdag 1 maart 2019.
Begeleiding, vooral in de groepen 1 en 2, is van
harte welkom. Ook zijn we op zoek naar
geluidswagens of geluidskarren.
Voor zowel begeleiding als geluid, graag opgeven bij de leerkracht van uw zoon of dochter.
Namens de carnavalscommissie

Ouderbijdrage
Beste ouders,
2 weken geleden heeft uw zoon/dochter een enveloppe meegekregen met hierin het verzoek
voor betaling van de ouderbijdrage.
Aangezien we al over de helft van het schooljaar zitten, willen we u verzoeken als u deze
bijdrage nog niet heeft voldaan, deze zo spoedig mogelijk over te maken.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens de Activiteitencommissie
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Koningsspelen:
Op vrijdag 12 april 2019 vinden de Koningsspelen plaats. Voor deze dag zijn wij op zoek
naar ouder(s)/ verzorger(s)/ opa’s en oma’s die willen komen helpen. Zet deze datum in uw
agenda! Verdere informatie volgt nog.
Namens de commissie Koningsspelen.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2

We zitten nog volop in het thema “Tatu” en de kinderen zijn nog steeds
enthousiast. In alle groepen zijn agenten geweest en de kinderen kregen
een sleutelhanger of een lampje cadeau. Ze mochten in een politiebusje
zitten of zelfs op een motor. Er zijn al veel taakjes rondom het thema
gemaakt, deze mag u altijd na schooltijd komen bewonderen.

Art4U
A.s. dinsdag 19 februari gaan we met alle kleutergroepen naar De Schalm in Veldhoven voor
het Art4U-Brede School muziekfestival. Er zijn meerdere scholen aanwezig. We gaan kijken
naar een voorstelling waar de geleerde liedjes in terug komen. De kinderen blijven in de zaal
zitten en kunnen dan meezingen.

Nieuws uit groep 3
Deze week zijn we gestart met het thema “theater”. Voor de opening van het thema mochten
de kinderen afgelopen vrijdag allerlei optredens bedenken. De kinderen zijn hiermee
enthousiast aan de slag gegaan. Ook de komende weken mogen de kinderen op maandag-,
en vrijdagmiddag hun “act” laten zien. Daarnaast bedenken we opdrachten in de taal-, en
rekenlessen rondom het thema theater en wordt er uiteraard ook gezellig gewerkt aan
knutselopdrachten. Als afsluiting van dit thema verzorgen de “Dames van Drames” voor de
kinderen een voorstelling op woensdag 13 maart op school.
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Nieuws uit de groepen 7 en 8
Definitieve adviesgesprekken groep 8
In de week van 18 februari zijn de definitieve adviesgesprekken van de kinderen uit de
groepen 8. Als u hiervoor nog niet ingetekend heeft op de lijsten in de aula, dan kan dit nog
tot vrijdag 15 februari.
Gisteren heeft uw kind het Onderwijskundig Rapport (OKR) mee naar huis gekregen. Wilt u
dit (samen met uw kind) doornemen en meenemen naar het gesprek, waar eventueel nog
kleine aanpassingen gedaan kunnen worden voordat het OKR definitief wordt.
Ook verwachten we weer dat uw kind bij het gesprek aanwezig is en een actieve rol daarin
heeft.
Evonturiers groepen 7 en 8
Bij het thema ‘Milieu en kringloop’ zijn we gestart met een werkstuk wat ‘Evonturiers’ heet.
Dit werkstuk gaat over duurzame energie waarbij kinderen informatie krijgen over
verschillende vormen hiervan. Aan het eind van het project maken de kinderen een ontwerp
van hun ‘duurzame droomhuis.’
Groepsdoorbrekend werken groep 7 en 8
De leerkrachten van de groepen 7 hebben inmiddels de Cito M-toetsen geanalyseerd en zijn
gestart met het groepsdoorbrekend werken op het gebied van rekenen en begrijpend lezen
op 2 momenten in de week.
De groepen 8 gaan n.a.v. de resultaten op de proefcito, vanaf di 19 februari op twee
momenten in de week groepsdoorbrekend werken. Tijdens één moment werken de kinderen
aan een onderdeel van rekenen waar ze nog moeite mee hebben en op het andere moment
aan een onderdeel van taal. Enkele leerlingen werken op deze momenten extra aan
levelwerk.
Waterzuivering
Een aantal groepen is al op excursie geweest naar de waterzuivering in Eindhoven. Het was
een leerzame en interessante excursie die zeker de moeite waard was.
Hierbij willen we alle ouders die voor vervoer gezorgd hebben nogmaals hartelijk bedanken!

Schoolvoetbaltoernooi
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Voor het 14de achteréénvolgende jaar organiseert SV Marvilde het Veldhovens
Kampioenschap Schoolvoetbal voor de groepen 3 t/m 8
Deze wordt in zijn geheel geregeld door ouders. Informatie hierover kunt u inwinnen bij:
Groep 3 en 4

dhr. Spruit

Groep 5 en 6

dhr. van der Heiden

Groep 7 en 8

dhr. Pardoel

De toernooien zullen op de volgende dagen worden gehouden:
Gr. 3 en 4 op woensdag 27 maart 2019 van 15.30 – 18.30 uur.
Gr. 5 en 6 op woensdag 3 april 2019 van 15.30 - 19.00 uur.
Gr. 7 en 8 op woensdag 10 april 2019 van 15.30 - 19.30 uur.
Namens SV Marvilde

Bijlagen:
-

Brief ouders (programma carnavalsweek)

-

Flyer carnavalsweek

-

Route optocht
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