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Nieuwsbrief 13    

 21 januari 2021 

 

 
ALGEMEEN  

 
 

Het is weer tijd om aan te melden voor de basisschool! 
 
Kent u in uw omgeving ouders, met een kind tussen de 2,5 en 4 
jaar, die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun 
kind, of bent u zelf zo’n ouder? U bent van harte welkom voor 
een rondleiding en een informatief gesprek. Hiervoor kunt u 
contact opnemen via email: aantheike@veldvest.nl of 
telefonisch: 040-2532774. 

 

It's time to sign up for primary school again! 
Do you know parents in your area, with a child between 2.5 and 4 years old, who are 
familiarising themselves at a school for their child, or are you such a parent yourself? You are 
most welcome for a tour and an informative conversation. For this you can contact us by 
email: aantheike@veldvest.nl or by telephone: 040-2532774. 

Lineke Wijman, Directeur en Jindra van den Berg, Locatieleider 

 
 
Schoolraad 

Dinsdag 26 januari staat er weer een Schoolraadvergadering gepland. 
Zoals u weet is dit een openbare vergadering. Wilt u hier als toehoorder bij 
aanwezig zijn kunnen wij u uitnodigen om deze vergadering op afstand bij 
te wonen via Microsoft Teams. Wilt u deze vergadering bijwonen kunt een 
mail sturen naar w.vanginkel@veldvest.nl. 
Aanvang van de vergadering 19.00 uur. 
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Another School Council meeting is scheduled for Tuesday 26 januar. As you know, this is a 
public meeting. If you would like to attend this meeting, we can invite you to attend this 
meeting remotely via Microsoft Teams. If you would like to attend this meeting, please send 
an email to w.vanginkel@veldvest.nl 
Start of the meeting at 7 pm. 

Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad 

 

Vakantierooster 2021-2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UIT DE GROEPEN 

 
Groep 3-4 
Online onderwijs 
Wat mooi om te zien hoe de online lessen gaan. 
Het is heel knap hoe de kinderen hiermee 
omgaan. Niet alleen de kinderen maar ook de 
ouders/ verzorgers laten zien hoe goed dit bijna 
altijd gaat. Top! 

Mochten de kinderen iets willen delen met de 
groep kun je altijd een foto mailen, 
w.vanginkel@veldvest.nl. Dit kan dan in de Parro 
app geplaatst worden. 
 
How nice to see how the online lessons are going. It is very clever how the children deal with this. Not 
only the children but also the parents / carers show how well this almost always goes. Top! 

If the children want to share something with the group, you can always email a photo, 
w.vanginkel@veldvest.nl. This can then be placed in the Parro app. 

mailto:w.vanginkel@veldvest.nl
mailto:w.vanginkel@veldvest.nl
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Hieronder wat foto’s van de atletische oefeningen en van de muziekles.  
Below some pictures of the athletic exercises and of the music lesson. 

 

 

 

Groep 5-6 
Online onderwijs 
De online momenten met de hele klas gaan erg goed. Er wordt instructie gegeven, er 
worden goede vragen gesteld, maar er is zeker ook tijd voor gezelligheid. Zo hebben we al 
een pas geboren zusje, een nieuwe puppy en een nieuwe kamer van elkaar gezien. Ook 
kletsen we geregeld over bijvoorbeeld het weekend. Want naast het online thuiswerken is 
het ook erg belangrijk om contact te hebben met klasgenootjes en de juf.  
Kinderen stellen vragen aan de juf en aan elkaar via de chat en videobellen. Ook werken we 
regelmatig samen in tweetallen. De juf kan dan ook meekijken en kan zien dat er echt 
serieus gewerkt wordt. Daar zijn we heel trots op! Deze week is het ook al gelukt om 
documenten met elkaar te delen, zodat er tips en tops gegeven kunnen worden. Het is echt 
wel knap hoeveel (digitale) vaardigheden we de afgelopen weken al geleerd hebben! 

The online moments with the whole class are going very well. Instruction is given, good questions are 
asked, but there is certainly time for socializing. We have already seen a newborn sister, a new puppy 
and a new room from each other. We also regularly chat about the weekend, for example. Because, 
in addition to working from home online, it is also very important to have contact with classmates 
and the teacher. 

Children ask questions of the teacher and each other via chat and video calling. We also regularly 
work together in pairs. The teacher can also watch and see that they are really working seriously. We 
are very proud of that! This week we also managed to share documents with each other, so that tips 
and tops can be given. It is really amazing how many (digital) skills we have already learned in recent 
weeks! 

Bingo! 
Eén van de opdrachten van deze week is de beweegbingo. Onder de leerlingen die een volle 
bingokaart én foto’s en filmpjes van de activiteiten sturen, wordt een prijsje verloot. Er zijn 
al een heleboel kinderen actief bezig geweest. Erg leuk om te zien! 
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One of this week's assignments is exercise bingo. A prize will be raffled among the students who send 
a full bingo card and photos and videos of the activities. A lot of children have already been active. 
Very nice to see! 
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Groep 7-8 
Online onderwijs 
Inmiddels zijn de kinderen en wij als leerkrachten steeds meer bedreven in het online 
werken via teams. Ik geniet geregeld met volle teugen van de hulp die kinderen elkaar, maar 
ook mij bieden. Het geduld wat de kinderen ook hebben, omdat bijvoorbeeld de verbinding 
vertraagd is of het beeld even blijft hangen. Het is allemaal wennen, maar het gaat steeds 
beter. Ook proberen we samen te werken in verschillende vergaderruimtes en wordt werk 
gedeeld via de leerkracht of  naar elkaar. We leren steeds meer! Trots ben ik! 

Vandaag hebben de kinderen een rondeel geschreven. Dit is een gedicht met een bepaalde 
structuur. Ze hebben dit geleerd bij het thema ‘Geluk van taal’. Hieronder een greep uit een 
paar gedichten. Ontdekken jullie de structuur die hoort bij een rondeel? Geniet waar de 
kinderen van groep 7-8 gelukkig van worden; 

Meanwhile, the children, and we as teachers, are increasingly adept at working online through teams. 
I regularly enjoy the help that children offer each other, but also myself. The patience that the 
children also have, because for example the connection is delayed or the image lingers for a while. It 
all takes some getting used to, but it keeps getting better. We also try to work together in different 
meeting rooms and work is shared via the teacher or to each other. We are learning more and more! I 
am proud! 

Today the children wrote a 'rondeel'. This is a poem with a certain structure. They learned this in the 
theme "Happiness of language". Below is a selection of a few poems. Do you discover the structure 
that belongs to a rondeel? Enjoy what makes the children in grades 7-8 happy; 

Fijn Geluk.      
Geluk. 
Lekker met familie. 
Lekker avontuur met vuur. 
Geluk. 
Lekker bij de honden. 
Gamen met vrienden. 
Geluk. 
Lekker met familie. 
Van Vico 
 
Wat is geluk? 
Wat is geluk eigenlijk? 
Het is vaak fijn. 
Maar voor iedereen anders. 
Wat is geluk eigenlijk. 
Het is heel bijzonder. 
Een erg fijn gevoel. 
Wat is geluk eigenlijk. 
Het is vaak fijn 
Van Bram 
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Geluk ...                                    
Ik hou van waterpolo. 
Familie en vrienden kom ik daar tegemoet. 
Vriendinnen zijn geweldig, lief en aardig! 
Ik hou van waterpolo. 
Prachtig is zo'n game toch? 
Wat leuk sporten en dansen! 
Ik hou van waterpolo. 
Familie en vrienden kom ik daar tegemoet 
Van Gwenn 
 
 
Rondeel van ,Robin       
1. Familie het beste wat je hebt. 
2.Aardig lief en altijd daar. 
3.En we houden van elkaar.  
4.Familie het beste wat je hebt. 
5.We staan altijd voor elkaar klaar. 
6. Het is toch echt een mooi gebaar. 
7. Familie het beste wat je hebt. 
8. Aardig lief en altijd daar. 
 
 
Rondeel van Claudia 

1. Ik word gelukkig van mijn hond. 

2. Samen knuffelen op de bank. 

3. Samen buiten spelen. 

4. Ik word gelukkig van mijn hond. 

5. Lekker spelen met haar speeltjes 

6. Gezellig wandelen. 

7. Ik word gelukkig van mijn hond. 

8. Samen knuffelen op de bank. 

Wat een geluk in groep 7-8!! 

 

 
         

 

 


