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VANUIT DE DIRECTIE
Boekengeschenk
Afgelopen week kregen we van Marcel van den
Akker, Site Manager van de Total in Veldhoven, de
vraag of we interesse hebben in leesboeken voor
groep 6, 7 en 8. Nou, dat hebben wij wel! Enkele
dagen later hadden we de boeken al in huis en ik
heb al leerlingen gezien die de nieuwe boeken
meteen gekozen hebben!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Versieren van de school in ‘Sinterklaassfeer’ op vrijdagochtend 17 november
Het sinterklaasfeest gaat weer beginnen. Sint voelt zich extra welkom als de school er gezellig uitziet en de
kinderen genieten ook volop van deze sfeer. Alle versier-ouders die zich opgegeven hebben om mee te
helpen zijn morgenochtend vanaf 8.30 uur welkom. Mocht u zich niet opgegeven hebben en heeft u nog tijd
over, dan zijn wij blij met alle extra handen.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp!
De Sinterklaascommissie
Vanuit de schoolraad
14 September was de eerste schoolraadvergadering van dit schooljaar. Het belangrijkste agendapunt van
die avond was het vaststellen van het jaarplan van de schoolraad.
Onderwerpen die dit jaar aan bod gaan komen zijn onder andere:
- schooltijden
- tussenschoolse opvang
- leerlingresultaten
- evaluatie van diverse nieuwe lesmethoden/-materialen
- VVTO
De notulen van deze vergadering en het complete jaarplan kunt u nazien op de website.
Notulen september 2017
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Afgelopen maandag hebben we een viering gehad. Er waren veel ouders en grootouders aanwezig om naar
onze voorstelling te kijken. Wij zijn altijd heel trots op wat we kunnen. We hebben versjes over de herfst en
een liedje laten horen en in een toneelvoorstelling hebben we laten zien hoe je met elkaar omgaat.
In groep KC deden we een heksenversje met daarin alle dagen van de week, een herfstliedje over de spin,
eentje over de regen waarbij we met stokjes verschillende ritmes gingen natikken.
Dat is best moeilijk. Je moet héél goed luisteren wat de juf voorspeelt. Eerst zegt ze de woorden nog, daarna
niet meer en dan zeggen en spelen wij alles tegelijk. We speelden nog een herfstliedje over 5 blaadjes en
we dansten en zongen het kriebellied.
We hebben het thema ‘heksen en sprookjes’ afgesloten. Volgende week starten we met
het thema ‘Sinterklaas’.

Voor veel kinderen is dit een spannende tijd! Deze week zijn we al begonnen met het
kijken en volgen van het Sinterklaasjournaal.
Voor een knutselwerkje hebben we lege 1 liter melk- of zuivelpakken nodig. Graag schoon
meegeven, dan gaan wij er iets moois van maken.
De letter van de week is, heel toepasselijk, de S. En het cijfer
waar we mee aan de slag gaan is de 6.

Er is nog een aantal kinderen dat geen gymschoenen heeft. Zou u deze mee willen geven naar school? Ook
merken we steeds vaker dat kinderen geen hemd dragen. Op de donderdagen zou dit in verband met de
gymlessen toch wel handig zijn. Wij gymmen namelijk altijd in onderbroek en hemd. Een helemaal ontbloot
bovenlijf is koud in deze tijd van het jaar. Wanneer kinderen geen hemd aan hebben, mogen ze in sommige
gevallen het shirt aanhouden, maar als het een (dikke) trui of een shirt met een capuchon is, kan dat niet.
Dinsdag was juf Anja jarig. Alle kinderen van groep KC maakten vorige week voor haar verjaardag een
mooie bloem en we beschilderden een prachtige vaas ook blauw. We belden haar dinsdag op en hebben
door de telefoon hard gezongen. Iedereen mocht nog even iets tegen haar zeggen en we boften, want ze
trakteerde ‘voor ieder schatje een schatje’.
De drukke dagen zijn weer begonnen, daarom is het extra belangrijk dat de kinderen rustig naar binnen
komen. Indien mogelijk is het fijn als u buiten afscheid neemt van uw kind. Dan blijft het in de gang
overzichtelijk en rustig voor de kinderen.
Groep 3/4B
Vorige week hebben we in onze groep genoten van een heerlijke lunch in plaats van het schoolontbijt. De
kinderen van groep 3 hadden in de ochtend namelijk een bibliotheekbezoek waardoor we van het ontbijt een
lunch hadden gemaakt. Er werd heerlijk gesmuld van alle gezonde dingen en iedereen ging met een volle
buik de woensdagmiddag tegemoet.
In de bibliotheek hebben de kinderen van groep 3 kennis gemaakt met hoe het werkt in de bibliotheek als je
er een boek wilt lenen. Wist u dat een biebpasje gratis is voor kinderen? Dus iedereen mag er boeken lenen
om lekker thuis te lezen!
Afgelopen maandag hebben we onze viering met kleutergroep KC samen gedaan. We hadden flink
geoefend op allerlei liederen die we van meester Niels (van Art4U) hadden geleerd en liedjes van de thema's
van de afgelopen weken. We hebben er een medley van gemaakt. Als toetje hebben we laten zien dat we
ook al noten kunnen lezen en ritmes kunnen klappen. Wat waren er veel ouders om naar onze medley te
luisteren en te kijken, erg fijn! We hopen dat u heeft genoten van de optredens en zien u graag verder in het
jaar terug voor de volgende viering.
Deze week start het Sinterklaasjournaal op tv. Wij zullen dat ook in de klas volgen. Aanstaande zaterdag is
het dan zover en komt de Goedheilig man aan in Nederland. Een heerlijke gezellige tijd staat voor de deur.
Op maandag 27 november gaan we pepernoten bakken in de klas en op dinsdag 28 november is er een
uitstapje voor groep 3 naar Helmond....maar ssssttt...dat is nog een verrassing voor de kinderen. Op dinsdag
5 december zal Sint in de middag onze locatie een bezoekje brengen. We gaan natuurlijk ook volop werken/
knutselen/ zingen rondom het Sinterklaasfeest. Vol verwachting klopt ons hart...
In groep 3 zijn we deze week gestart met kern 5. In deze kern leren we nieuwe
woorden en letters aan de hand van het sprookje over een dikke reus. Ook gaan
we leren wat sprookjes precies zijn en gaan we naar verschillende sprookjes
luisteren. De volgende woorden en bijbehorende letters gaan wij in deze kern
leren:
reus - de letter eu
jas - de letter j
riem - de letter ie
bijl - de letter l
hout - de letter ou
vuur - de letter uu

We leren steeds meer twee-tekenklanken, deze zijn vaak erg lastig om te lezen. Natuurlijk blijven we de
andere letters die we in de voorgaande kernen hebben geleerd herhalen, zodat we deze vlot kunnen
benoemen. De kinderen krijgen ook in deze kern weer woordkaarten mee naar huis om ook thuis te oefenen
met lezen!
Juf Angelina en juf Gerrie

Groep 7A
Geschreven door Daniel en Luc
Van te voren wisten we dat we een leuke periode
tegemoet gingen. Dat komt omdat we feest zouden gaan
vieren van juf Romy ze werd namelijk 26 !!!
We speelden wedden dat je het kan? We hadden ook nog
tv gekeken en nog veel ander leuke dingen. En ze kreeg
veel cadeaus en snoep en ook de brand oefening kwam
jammer genoeg .Het weekend daarna was ze helaas ziek,
daarom kwamen er 2 invallers genaamd juf Brenda en
meester Jan .
Het school ontbijt
Met het schoolontbijt
hebben we veel lekkere en gezonde snacks op.
Ze probeerde ons bewust te maken van wat we eten, daar had ook de schijf
van 5 mee te maken.

En vervolgens hadden we nog een bezoek aan de bieb
Bij de bieb hadden we geleerd hoe we goed en duidelijk op
konden zoeken bijvoorbeeld google .
Geschreven door Daniël en Luc

BELANGRIJKE DATA
17 november: De school wordt vanaf 8.30 uur in Sinterklaassfeer gebracht.

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Cas (5/6A), Kelly (KC), Sophie (4A). Hannah (KA), Sem (8B), Tijn (8B)

Hartelijk gefeliciteerd!
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