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VANUIT DE DIRECTIE
Een nieuw jaar
Na een heerlijke kerstvakantie zijn we weer fijn aan het werk gegaan op school. De versieringen van de
maand december zijn er allemaal weer af en binnenkort zullen de eerste carnavalsversieringen al
verschijnen. Ook de citotoetsen staan weer op de planning deze maand. Vaak vinden deze in de ochtend
plaats. We vragen u hier rekening mee te houden bij het plannen van afspraken met de huisarts, tandarts of
orthodontist. Namens het team wens ik u allen veel geluk en gezondheid voor 2018!
Afscheid juf Geertje
Juf Geertje gaat ons verlaten. Op SBO De Verrekijker ontstaat er per 1 februari een vacature, die volledig
aansluit bij de ambitie van Geertje. Na een grondige verkenning heeft Geertje hier dan ook ja tegen gezegd
en zal zij per 1 februari werkzaam zijn op De Verrekijker. We gaan haar heel erg missen, maar gunnen haar
zeker deze mogelijkheid om in het speciaal onderwijs haar ambitie te volgen.
Aangezien het op dit moment lastig is om vervanging te vinden, is er ook binnen andere Veldvestscholen
gekeken of er intern mensen zijn die interesse hebben in werken in groep 4 op De Heiacker. Juf Birgit
Grijseels, nu werkzaam op basisschool aan ’t Heike, heeft hier heel positief op gereageerd en zal per 1
februari op maandag en dinsdag in groep 4A les geven. We heten Birgit van harte welkom op onze school.
Zij zal zich in de komende weken via het Cahierke aan u voorstellen.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Luizenpluizen
Locatie Kanteel
De luizencontrole op locatie Kanteel vindt plaats vrijdagochtend, 12 januari.
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het haar los (haarband) of
in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker.
Typecursus Typetuin
Ieder jaar geven wij de Typetuin de gelegenheid om in ’t gebouw aan de Weldsehei een typecursus te
verzorgen. Op woensdag 7 maart 2018 om 13:00 uur start deze typecursus van de Typetuin.
De Typetuin heeft de voorinschrijvingstermijn verlengd. Indien u uw kind inschrijft voor 21 januari ontvangt u
€25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €150,- in plaats van €175,-.
Vergeet dus niet in te schrijven voor 21 januari. In de brief, te downloaden via deze link, vindt u meer informatie.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleuters
Allereerst voor iedereen een gelukkig nieuwjaar! Wij
zijn afgelopen maandag gestart met champagne en
hebben met alle kleuters geproost op het nieuwe jaar.
Proost!

De letter van de week is de komende twee weken de
letter -t. Als uw kind iets voor op de letterkast heeft, mag
dat worden meegenomen.
In groep KA zijn Tijs en Milan begonnen met oefenen.
Van harte welkom!
Over twee weken starten wij met het thema ‘Kunst en
kitsch’. Als u spullen heeft die met dit thema te maken
hebben mag u ze meegeven aan uw kind. Wij denken dan
aan bijvoorbeeld een schildersezel, pet of schilder schort.
Of andere materialen waarmee je kunst maakt. Wij willen
graag een soort atelier creëren in de klas.
Woensdag hebben we in KC de verjaardag gevierd van
juf Ellen en ook van Inge. We deden gezellige spelletjes
en we hebben naar poppenkastspel gekeken.
Deze week praten we in de klas over omgaan met ruzie.
Het is een nieuwe les van Kwink. We leren wat we zelf kunnen doen als er ruzie is.
We zien dat veel kinderen al zelf naar binnen komen; fijn!
Groep 3A
Allereerst willen wij, groep 3A en Juf Marie- Thérèse, jullie allemaal een heel goed, gezellig en vooral
gezond 2018 toewensen. Na twee weken vakantie is het wel weer even wennen hoor. In de vakantie lekker
doen waar je zin in hebt en nu ‘moet’ er van alles. We zijn ons ook al aan het voorbereiden op de Citotoetsen, die we binnenkort gaan maken.
Een heleboel kinderen hebben in de vakantie al flink wat sterren verdiend bij het grote letterspel. Heel knap!
Tot eind van deze week kunnen ze allemaal nog oefenen en een presentje verdienen.
We zijn gestart met het maken van dictees in een dicteeschrift. Het
schrijven in de smalle slootjes is best lastig in het begin, maar dit
gaat al heel goed.
Het thema bij VLL is deze
keer piraten en zeerovers.
We hebben er al over gelezen
en we hebben samen de
thematafel bekeken en
besproken. De komende weken wordt dit nog verder uitgebreid.
De kinderen krijgen regelmatig werkjes mee naar huis, die zij in het
kader van dit thema maken in de klas. Voor het maken van een
piratenschip hebben de kinderen een eierdoos nodig, dus het zou fijn
zijn als elk kind er een meebrengt naar school.
Bij de weektaak werken we ook aan opdrachten, die te maken hebben met het thema.
Tijdens de vakantie hebben Raoul en Fabian uit onze groep ieder zelf een verhaal gemaakt op de computer.
Superknap, dus kunt u ze hieronder ook lezen!
Geschreven op de computer door Raoul
Mama en ik Fabian en papa en Drip en Vik
We waren in het bos met Vik en Drip
We gingen wandelen in het bos
We gingen een spel doen in het bos
We doen tikkertje en nog veel meer
We slapen in een tent
We kijken naar de maan
De zon was al op maar wij waren in de tent
Toen waren wij waker toen kwamen onsun vried den
langs Joep en Maxim en Noan en aryun
Toen gingen we met ze 5 vaaren
Toen wast nagt
Toen gingen we met de konijnen spelen
We gingen treintje spelen.
En wij Fabian en Raoul woren beena 7 jaar
Geschreven op de computer door Fabian
We gingen naar het park
We gingen met mama en papa en raoul en drip en vic
Het is leuk toch drip en Vik toch raoul
Ja toen gingen we wandelen en toen wek laar waar met wandelen

Gingen we picknicken we eten boterham en druifjus en appel
en gingen even naar de maan en toen moesten we gaan slapen
in een tent en we moesten in een slaapzak toen was het zaterdag
eerst gingen we uitkleden en omkleden toen we klaar waren
eerst gingen we zwemen toen we klaar waren met zwemen
moesten we nog ponder de douche toen gingen omkleden
toen gingen we naar huis toen gingen we met de
konijntjes spelen we spelen fijn we speel en
verstoppertje dat doen we spelen en nog
veel meer dat is leuk hoor egt leuk hoor
we spelen heel veel en dat is leuk
toen gingen we eten
we eten knakworst en nog
veel meer hoor toen
moesten we slapen dot zondag
toen was het ochtend
eerst gingen we uitkleden en omkleden toen
gingen we de konijntjes eten voer en toen gingen wij eten
wij eten boterham dat eten wij hoor echt waar hoor
toen was het middag
toen het middag was gingen we fietsen, we fietsen naar het bos
het is leuk in het bos
toen we weer naar huis fietsten dat was het
en fabian en raoul worden bijna 7 jaar
Groep 5/6A
Na twee weken van de feestdagen en de
vakantie te hebben genoten, zijn we deze week
weer vol goede moed begonnen in de klas.
We zouden het alweer bijna vergeten zijn, maar
voor de vakantie hebben we nog heerlijk samen
een fantastisch Kerstmaal gegeten!
Iedereen had iets lekkers klaargemaakt en daar
hebben we met zijn allen in een gezellige sfeer
van genoten!

Cito-toetsen
Vanaf komende week zullen we gedurende 3 weken de volgende (Cito-) toetsen afnemen: rekenen,
tempotoets rekenen, spelling, avi, dmt en begrijpend lezen.
De toetsen vinden verspreid over dinsdag, woensdag en donderdag plaats.
De toetsen worden zoveel mogelijk in de ochtend ingepland, maar een enkele keer kan een toets ook aan
het begin van de middag af worden genomen.
Het zou dan ook heel fijn zijn als alle kinderen gelijktijdig de toetsen kunnen maken.
Ik wil u vragen om hiermee rekening te houden met afspraken bij de tandarts, dokter, enzovoorts.
Meester Bas
Groep 7A
Geschreven door Lis en Syl
We wensen jullie een gelukkig nieuwjaar en een
voorspoedig 2018.
Wij hebben als crea opdracht gekregen om een
knikkerbaan te maken in groepjes, je mag daarbij alles uit
de kast halen en dingen van thuis meenemen om te
gebruiken bij je knikkerbaan. Het doel van de
knikkerbanen is welke knikker het langst blijft rollen. We
hebben van onze juf ook bladen gekregen als voorbeelden
voor je baan. Je mag voor de opdracht niets kopen.
Bij deze knikkerbaan hebben wij ook houten planken en platen nodig, als jullie die nog hebben zouden wij
die graag willen hebben.
Vanaf maandag 15 januari tot en met ongeveer vrijdag 2 februari gaan we de CITO’s midden groep 7
maken. Zouden jullie hier rekening mee willen houden bij het maken van afspraken.
Geschreven door: Syl en Lis 7A

BELANGRIJKE DATA
12 Januari: Luizenpluizen locatie Kanteel
18 Januari: Schoolraadvergadering; Weldsehei, aanvang 19.30 uur
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Mats (KB), Daniel (8B), Gabriëlla (KC), Anouk (7A),

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGEN
Woordenschat - Vocabulary project
Brede school Veldhoven periode 3
Uitnodiging Kliederkerk 11
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