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Belangrijke data:
09 september

Introductie ouderavond groepen 3

10 september

Introductie ouderavond groepen 6

11 september

Introductie ouderavond groepen 7 en 8

13 september

Teambuilding groepen 8

19 september

MR vergadering

19 september

Nieuwsbrief 3

20 september

Studiedag. De kinderen hebben de gehele dag vrij.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2

Thema
Vorige week zijn we gestart met het eerste thema: Reis je mee?
Dit thema sluit aan bij de Kinderboekenweek welke start op 2
oktober. Tot aan de herfstvakantie ondernemen we activiteiten die
met dit onderwerp te maken hebben. Ook de weektaken sluiten aan
bij dit thema. Tijdens dit thema komen de volgende letters aan bod: v, d en u.

Gymles
Voor de gymles vragen wij u er voor te zorgen dat uw kind makkelijke kleding draagt die zij
zelf goed aan en uit kunnen doen. Ook hebben zij gymschoenen nodig welke gedurende het
schooljaar op school mogen blijven.
Ook willen wij U vragen om de leerlingen zoveel mogelijk alleen naar binnen te laten komen.
Wij snappen dat de eerste paar schoolweken spannend zijn en dat u graag uw kind zelf naar
binnen begeleidt. Nu de leerlingen weer gewend zijn, willen wij de drukte in de gangen
beperken, zodat de kinderen die instromen rustig onder begeleiding naar binnen kunnen
gaan. Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Verteltassen
Vanaf vrijdag delen we de verteltassen weer uit (vier per groep)! Deze willen we graag de
week erop op donderdag weer gecontroleerd en wel terug zodat we ze weer kunnen
verdelen.
Bedankt voor uw komst naar de informatieavond. Mocht u naar aanleiding van deze avond
nog vragen hebben, dan horen wij deze graag.

Groepen 3
We hebben een fijne start gemaakt en de kinderen voelen zich al een beetje thuis in hun
nieuwe groep. We leren elkaar steeds beter kennen en werken samen aan een fijne, veilige
en positieve sfeer.
Deze week hebben we thema 1 van de leesmethode “Lijn 3” afgerond en zijn de eerste
leestoetsen afgenomen. Maandag starten we met thema 2 “De boom”. In dit thema worden
de letters b, oo, m, ee, t, a en ie aangeboden.
Maandag 9 september a.s. willen we graag alle ouders verwelkomen op onze introductie
avond. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over onze werkwijze, de lesmethoden en
allerlei praktische zaken, zodat u een goed beeld krijgt wat er dit leerjaar allemaal aan de
orde komt.
Graag tot dan! Leerkrachten groepen 3

Groep 5 en 6
Na een zomer met veel zon en fijne temperaturen zijn we in de groepen 5 en 6 fanatiek van
start gegaan.
Voor de leerlingen in groep 5 is er veel nieuw, een ander plein met nieuwe
spelmogelijkheden, andere ingang etc.
De leerkrachten en de leerlingen van de groepen 6 helpen ze hierbij en in de loop van de
eerste weken merken we al dat ze aardig gewend raken.
Thema Alles-in-1
Afgelopen maandag zijn we gestart met het eerste thema van Alles-in-1 over Europa. De
kinderen mogen materiaal, voorwerpen, folders en kaarten meenemen die betrekking
hebben op Europa. Tot aan de herfstvakantie staat dit thema dagelijks op het programma.
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De leervakken van wereldoriëntatie en de expressievakken komen daarbij aan bod. Iedere
week krijgen de leerlingen op woensdag een samenvatting mee naar huis ter voorbereiding
van de digitale toets de week daarna.

Groep 7 en 8
Na 3 weken gewerkt te hebben met opdrachten van Alles Apart, starten we a.s. maandag met
het Alles-in-1 project ‘Afrika, Azië’. De kinderen krijgen hiervoor samenvattingen of boekjes
mee naar huis om te kunnen oefenen voor hun toets.
Wanneer u toevallig op vakantie bent geweest in Afrika of Azië en hierover informatie en of
foto’s heeft zou het leuk zijn uw kind hierover materialen mee naar school te geven! Des te
meer gaat het thema leven en zijn de kinderen nog meer betrokken. Daarnaast zou het fijn
zijn als uw kind hierover informatieboeken zoekt in de bibliotheek.

Huiswerk
De groepen zijn ook begonnen met het maken van huiswerk. In de groepen 8 krijgen de
leerlingen elke dinsdag rekenhuiswerk mee voor de week erna en op donderdag krijgen zij
werkwoordspelling en woordenschat huiswerk mee voor de week erna. Wij stimuleren dat de
kinderen dit in hun agenda schrijven en een planning maken voor het maak-en leerwerk.
In de groepen 7 krijgen de kinderen 1 keer per week huiswerk. Ze krijgen het op dinsdag
mee naar huis en de week erna moet het ingeleverd zijn en wordt het besproken.
Woensdag 11 september om 19.30 uur staat de informatieavond voor de groepen 7+8 weer
gepland. Heeft u deze datum al in uw agenda staan?

Teambuilding
Op vrijdag 13 september staat de teambuilding voor de groepen 8 op het programma.
Het is de bedoeling dat de kinderen allemaal op de fiets (met een hesje aan) naar school
komen.
Het doel van deze dag is dat de kinderen leren samenwerken met kinderen die zij minder
vaak zien dan hun klasgenootjes. Hierdoor leren zij de kinderen van de andere groep 8 beter
kennen. Dit is van toegevoegde waarde bij activiteiten zoals de musical.
Komende maandag volgt hierover nog een informatiebrief.
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Bijlagen:
-

Flyer Brede School Veldhoven

-

Vrijblijvende aanmelding Typetuin

-

Art4U instrumentenparade Cityfest

-

Herdenking Veldhoven (17 september 2019)
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