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VANUIT DE DIRECTIE
Studiedag 25 september 2018
Afgelopen dinsdag was er een studiedag op school. De leerlingen waren vrij en
de leerkrachten hebben samen over uiteenlopende zaken gesproken en
gestudeerd. Zo hebben we bijvoorbeeld een presentatie over Wetenschap &
Technologie gehad van Martin, met zeer interessante informatie over de lessen
die na de herfstvakantie voor alle leerlingen gaan starten.
Vanuit de missie “meer talenten van kinderen aanspreken” gaan de kinderen op
allerlei manieren geprikkeld worden om creatief te zijn én creatief te denken!
Om leerkrachten kennis te laten maken met een aantal innovatieve
leermiddelen, heeft het hele team een workshop digitale geletterdheid gevolgd;
de eerste stapjes op het gebied van programmeren en kennis maken met zeer
toegankelijke lessenseries op dit gebied.
In de middag hebben we ons verdiept in de trendanalyses van de toetsresultaten
en samen vooral gesproken over de didactische routines en interventies die geleid hebben tot de goede
resultaten.
Volgende week wordt de school bezocht door collega-directeuren van Veldvest, in het kader van een
periodieke interne audit. In alle groepen zal een klassenbezoek afgelegd worden en naar aanleiding van
deze bezoeken en de documentenanalyse zullen er gesprekken worden gevoerd met leerlingen, ouders en
teamleden. Hiervoor zijn we op zoek naar enkele ouders die op donderdag 4 oktober om 11.15 uur bereid
zijn om een gesprek te voeren met de auditoren. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
j.aust@veldvest.nl.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Kinderboekenweek 2018
Elk jaar in oktober is er een Kinderboekenweek waarbij een thema centraal staat. Dit jaar start de
Kinderboekenweek 2018 met het thema: ‘Vriendschap’ op woensdag 3 oktober en duurt tot en met zondag
14 oktober.
Het motto is Kom erbij!
BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte
vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk:
vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige momenten van verbondenheid of juist
het tegenovergestelde gevoel van miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of
als je gepest wordt, iedereen maakt het mee. Online en offline. Echte vriendschap kent
geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en geslacht heen.
Kinderboekenweekgeschenk
Jozua Douglas schrijft dit jaar het kinderboekweekgeschenk met de titel ‘De
eilandenruzie’. Het is een boek in de serie Costa Banana, maar ook op zichzelf te lezen.
Wat we alvast kunnen verklappen:

“De presidenten van Costa Banana en Costa Kanaria hebben al jarenlang ruzie over een paar onbewoonde
eilandjes. Hun vriend Benito Blanco wil dat ze vrede sluiten en vrienden worden, en nodigt ze uit op een
klein paradijselijk eilandje. Rosa en Fico mogen mee en ontmoeten Angelino, de zoon van hun vaders
grootste vijand. Angelino blijkt heel aardig en al gauw sluiten ze vriendschap, maar is deze nieuwe vriend
echt zo betrouwbaar als hij lijkt?”
Elk jaar wordt er ook een prentenboek uitgegeven tijdens de Kinderboekenweek. Dat
wordt dit jaar geschreven en geïllustreerd door Milja Praagman. Het prentenboek
heet: Kom erbij.
Kit en Pelle gaan spelen in het park. Maar vandaag staat daar ineens iets wat er
gisteren nog niet was.‘Op óns veldje nog wel!’ zegt Pelle.
‘Kom, even uitproberen,’ zegt Kit.‘Nee, niet doen!’ roept Pelle. ‘Op dat bordje staat:
Niet aankomen!’‘Wélk bordje?’ lacht Kit, en ze klimt op het ding.
‘Braaf paardje… Pelle, kom erbij!’
Het kinderboekenweekgeschenk krijg je cadeau in de boekhandel bij een aanschaf van €10,- of meer.
In de periode van 3 oktober tot en met 14 oktober wordt er in al onze klassen extra aandacht besteed aan
boeken en lezen. Het leesplezier staat hierbij voorop. Het is belangrijk dat kinderen veel lezen en het is
natuurlijk het beste als ze dat met veel plezier doen! De opening van de Kinderboekenweek zal voor alle
groepen op een bijzondere manier plaatsvinden in de week van 1 oktober. Hoe dat zal zijn, blijft nog even
een geheim. Maar daarna gaan we zeker met veel plezier met lezen aan de slag!
In verband met de Heiackerdag op 12 oktober, vindt de afsluiting plaats op donderdag 11 oktober.
Voor de groepen 1 t/m 4 op locatie Weldsehei: 11.30-12.15 uur.
Voor de groepen 1 t/m 4 op locatie Kanteel: 11.45-12.15 uur
Voor de groepen 4 t/m 8 op locatie Weldsehei: 14.30-15.15 uur
Voor de groepen 5 t/m 7 op locatie Kanteel: 14.45-15.15 uur
Tijdens de afsluiting willen wij laten zien waar de kinderen zich in de Kinderboekenweek mee bezig hebben
gehouden. Daarbij zijn vaders, moeders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van harte welkom.
U kunt ook thuis de leesontwikkeling en het leesplezier van uw kind stimuleren. Een verhaaltje voor het
slapengaan voorlezen is een gezellig momentje samen, maar ook een goede manier om de woordenschat
van uw kind uit te breiden en het leesplezier te bevorderen. Gezellig samen boeken lenen in de bieb is ook
een leuke activiteit. Alle basisschoolleerlingen kunnen bij de bibliotheek een gratis abonnement aanvragen
en daarmee leuke boeken lenen om uit voor te laten lezen, om plaatjes in te bekijken of om zelf te lezen!
Jaarkalender
Vandaag krijgen de oudste kinderen de jaarkalender mee naar huis.
Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!
Het is weer herfst. Gaat u ook de kledingkasten opruimen?
All 4 Africa zamelt weer kleding in op donderdag 11 oktober 09.00 uur
Stichting All 4 Africa is een charitatieve kledinginzamelaar, die zich inzet voor het
hergebruiken van textiel en schoeisel voor de hulpbehoevenden in Afrika.
Binnenkort zal uw kind een door Stichting All 4 Africa verstrekte envelop met daarin
een plastic kledingzak mee naar huis krijgen. Deze mag t/m donderdag 11 oktober 9.00 uur mee naar school
gebracht worden. Mocht u meer kleding willen doneren dan in de door Stichting All 4 Africa verstrekte zak
kan, dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis) zak. Op de Weldsehei worden de zakken verzameld op het
podium, op het Kanteel worden de zakken verzameld in de speelzaal.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 4A
De afgelopen weken hebben we in groep 4 gewerkt aan het thema "me and my family". We hebben een
stamboom van onze familie gemaakt, zelf een geboortekaartje ontworpen, gekeken met hoeveel personen
we in huis wonen en hoe de gezinssamenstelling is en we hebben prachtige verf-kunstwerken gemaakt.
Loop gerust eens binnen om dit alles te bewonderen!
Met rekenen zijn we begonnen met de tafels. Dit hebben we geoefend met spelletjes maar ook al met echte
sommen in ons werkboek. Ook binnen rekentuin kunnen de kinderen nu met tafels oefenen. Dit kan dus ook
thuis.
Bij spelling zijn we begonnen aan een nieuw hoofdstuk. Zo hebben we de regel van het luisterwoord (ik
schrijf het woord zoals ik het hoor) nog eens behandeld. Nu met twee medeklinkers zowel vooraan als
achteraan (staart) en drie medeklinkers vooraan of achteraan (struik en worst).
Ook de regel van de woorden waarbij je een -u tussen de letters hoort maar die niet schrijft (tussen sommige
medeklinkers hoor je een -u, deze schrijf je niet), zoals bij het woord wolf, komt dit hoofdstuk aan bod.
Volgende week start ons nieuwe thema rondom de Kinderboekenweek.

Prietpraat: "juf, gaan we weer met jou aan de constructietafel?" vraagt een kind als hij uitleg wil aan de
instructietafel.
Groep 5A
Blazersbende!
Afgelopen maandag hebben we de eerste muziekles van Art4U gehad.
In deze les werden de blaasinstrumenten, die we ook gaan leren bespelen, besproken en hebben de
leerlingen al een instrument mee naar huis gekregen.
De komende weken zullen we elke maandag les krijgen en moeten de instrumenten dan ook telkens mee
naar school genomen worden. Aan het einde van de dag gaan ze dan weer mee naar huis, zodat er ook
thuis naar hartenlust geoefend kan worden.
Op donderdag 15 november zal er om 18:45uur in samenwerking met harmonie L'Union Fraternelle een
afsluitende eindpresentatie zijn. Meer gegevens ontvangt u hier later over.
Kinderboekenweek
Komende week start de Kinderboekenweek alweer en dit zullen we met de bovenbouwgroepen op een leuke
manier openen. Gedurende de week zullen er verschillende activiteiten zijn die met het thema van dit jaar
(Vriendschap) te maken hebben en op donderdag 11 oktober is er om 14.30 een viering in de aula als
afsluiting, waar u van harte voor uitgenodigd bent.
Verjaardag!
Zoals al eerder aangegeven wil ik op woensdag 3 oktober mijn verjaardag vieren met de kinderen.
Ik wil de kinderen nogmaals vragen om die dag wat gezelschapsspelletjes mee te nemen om te gaan
spelen, maar uiteraard gaan we ook nog wat anders leuks doen.
Meester Bas
Groep 8A en 8B
Sem uit groep 8B tweede geworden bij tekenwedstrijd Sjors Creatief!
Met een geweldig resultaat van 955 stemmen is Sem uit groep 8B tweede geworden bij de tekenwedstrijd
van Sjors Creatief, een knappe prestatie! Eind oktober worden de boekjes van Sjors Creatief uitgedeeld en
hierin zal de tekening van Sem te bewonderen zijn. Tijdens de kick-off van Sjors Creatief mag Sem een prijs
in ontvangst komen nemen voor de hele klas. Deze kick-off vindt plaats op 31 oktober van 15.00uur tot
17.00 uur bij Art4U.
De gehele klas is hiervoor uitgenodigd, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Naast de
prijsuitreiking zal de middag gevuld worden met verschillende leuke activiteiten. Inschrijven kan via de
volgende link: www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen
Uitnodiging viering ouders groep 8
Morgen, vrijdag 28 september, staat de eerste viering van groep 8A en groep 8B op het programma. Deze
viering zal in het thema van het schoolkamp staan. Alle ouders zijn uitgenodigd op deze datum van 11.30
uur tot 12.15 uur.
De leerkrachten van groep 8
BELANGRIJKE DATA
Maandag 24 september t/m vrijdag 28: week van de Pauzehap (groep 5 t/m 8)
Vrijdag 28 september: viering groep 8A en 8B
Donderdag 4 oktober: 11.15 oudergesprek met auditoren
Vrijdag 12 oktober: Heiackerdag
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Roman (5A), Iris (8A), Ediejana (KC) Jiaohan (KA), Ruben (KA), Bas (KB), Lucas (6/7A)
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