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VANUIT DE DIRECTIE
Groep 7A
Juf Romy heeft afgelopen maandag aan de kinderen bekend gemaakt dat ze zwanger is. Helaas heeft Romy
extreem last van zwangerschapsmisselijkheid en spugen en daarmee gepaard gaande vermoeidheid. Het
verschilt per dag hoe zij zich voelt. Vandaar dat Hannie al twee keer in de middag de groep heeft
overgenomen op dinsdag, zodat Romy naar huis kon gaan.
Vandaag is zij niet in de klas, zodat zij thuis bij kan komen van een paar heftige dagen. De
oudergesprekken vanavond gaan wel door. Vanochtend was juf Lies in groep 7A en vanmiddag gaan de
kinderen naar de gym samen met juf Angelina (groep 3/4B) en meester Koen (de gymstagiaire). Morgen is
juf Romy er naar verwachting weer. We hopen dat de misselijkheid snel over is en Romy (nog) meer van
haar zwangerschap kan gaan genieten.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
De afgelopen week hebben we het thema ‘Kunst en Kitsch’
beëindigd. De stenen zijn erg mooi geworden en we hebben kleuren
op een palet gescheurd en opgeplakt.
De tentoonstelling was leuk en er was veel belangstelling.
De kinderen hebben ontzettend knappe rondleidingen gegeven. Ze
hebben verteld over Leonardo Da Vinci, de Mona Lisa, Mondriaan
en Vincent van Gogh. Wat weten we nu toch veel over kunst!
Bedankt dat u in ons museum was!

Volgende week dinsdag gaan de groepen KA en KB naar de Schalm om daar een spetterend optreden te
geven met Art4U. Wij hebben er zin in!
Voor het volgende thema ‘Techniek’ zijn we op zoek naar oude apparaten die de kinderen uit elkaar kunnen
halen. Dus mocht u iets kwijt kunnen, dan zijn we hier heel blij mee.
De letter –h is de letter van de week.
In groep KC zijn we op zoek naar kleine witte doorzichtige plastic petflesjes om te knutselen.
Nu het buiten zo koud is merken wij dat er dagelijks kinderen zijn die geen handschoenen, das of muts bij
zich hebben. Omdat wij buiten spelen is het belangrijk ervoor te zorgen dat uw kind warm genoeg is
aangekleed.
In groep KC is Robin gestart. Welkom op onze school!
Gehoord: Een leerling mag bij de andere klas het catecheseproject halen. Leerling: “Juffrouw, mag onze juf
het boekje van de kat en Jezus?“

Groep 3/4B
Hoewel het buiten nog een beetje koud is, laat de zon zich al steeds vaker zien! Gelukkig maar, want wij
zouden het wel fijn vinden als de lente kan beginnen! Donderdag 8 maart zijn wij uitgenodigd bij de
bibliotheek voor de Boekenkring. Tijdens deze bijeenkomst praten de kinderen onder begeleiding van een
leesconsulent over (prenten)boeken. Hierbij staat hun leesbeleving centraal. Kinderen delen hun
enthousiasme voor boeken en ontdekken dat boeken een persoonlijke betekenis voor henzelf en voor
anderen kunnen hebben. We proberen hierdoor het (voor)leesplezier te vergroten, hen te motiveren om
(meer) boeken te lezen en andere boeken te leren kennen. Deze bijeenkomst duurt van 9.00 tot 10.00 uur.
Het is fijn dat we voor die dag al voldoende rij-ouders hebben!

Op donderdag 15 maart mogen we weer een bezoekje brengen aan de bibliotheek, om de schrijver Mark
Janssen te ontmoeten. Naast schrijver is Mark ook vooral een bekende illustrator. Hij maakt illustraties voor
zowel kinder- als prentenboeken en werkte aan 450 kinder- en prentenboeken voor Nederlandse, Belgische
en Chinese uitgeverijen. In 2016 maakte Mark zijn prentenboekdebuut met Niets gebeurd, waarvoor hij voor
het eerst zowel de illustraties als de tekst verzorgde. In 2017 volgde Dino's bestaan niet. Inmiddels hebben
we ook enkele boeken van Mark in onze klas liggen! Wij zien uit naar de ontmoeting met de schrijver. Dit
schrijversbezoek duurt van 10.45 tot 11.45 uur. Wij zijn voor die dag op zoek naar rij-ouders.
Groepen 7
Via deze weg willen we u graag informeren over de komende activiteiten in groep 7.
Op donderdag 5 april is het theoretisch verkeersexamen. Dit betekent dat de kinderen een verkeerstoets
moeten maken. We oefenen dit in de klas. Daarnaast krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis en kunnen
ze oefenen via de site https://examen.vvn.nl/
In de periode van 9 april tot en met 26 april hebben we de afname van de entreetoets. De toetsen vinden
in de ochtend plaats. Houdt u hier rekening mee bij het plannen van afspraken met de dokter of de tandarts?
Na de meivakantie op dinsdag 15 mei volgt het praktisch verkeersexamen. De kinderen moeten dan met
een goedgekeurde fiets de route afleggen om zo te laten zien dat ze in de praktijk veilig kunnen fietsen.
Hiervoor hebben we per locatie 3 hulpouders nodig die de gehele ochtend op een post kunnen zitten.
Verdere informatie over de route en de eisen van de fiets volgen nog. Let er wel op dat het praktijkexamen
op school NIET wordt geoefend.
Groep 7A
De kinderen in groep 7A hebben toch wel groot nieuws gehoord, afgelopen maandag. Namelijk dat ik (juf
Romy) eind september een kindje verwacht. De kinderen hebben dit aan de hand van een kruiswoordpuzzel
weten te ontdekken en er is getrakteerd op vingermuisjes. Als laatste hebben ze een knutselwerkje gemaakt
om thuis het leuke nieuws te vertellen.
BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 2 maart: kijkochtend van 9.00 uur – 10.30 uur
Maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart: Studieweek; de leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Maxim (3A), Max (KB), Lieke (7B), Devon (KA), Olivia (4A)

Hartelijk gefeliciteerd!
BIJLAGE
Info vanuit De Kliederkerk Veldhoven
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