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Nieuwsbrief 16     

 12 december 2019 

OUDERS GEZOCHT 
Kerstworkshops                        
De kinderen nemen in de ochtend, van 10.30 uur tot 12.15 uur, deel 
aan allerlei verschillende workshops.  
Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders, opa’s en oma’s die deze 
ochtend kunnen komen helpen. Bij iedere groep hangen lijsten waarop 
u zich in kunt schrijven.  

WIST U DAT….. 
 
Wist U dat… de kinderen van groep 5-6 op zaterdag 21 december optreden in de Schalm? 
 
ALGEMEEN  

Kerstfeest                          
Bijna is het weer zover…  
Donderdag 19 december hebben wij weer onze fantastische 
kerstviering.  

Kerstdiner 

’s Avonds zal er in alle groepen een kerstdiner plaatsvinden. Voor dit 
diner is het de bedoeling dat alle kinderen enkele hapjes vanuit thuis 
meebrengen. Het is niet nodig om dit voor de hele klas te maken. Bij 
elke groep hangt een lijst waarop u kunt noteren welke hapjes uw 
zoon/dochter meebrengt naar het diner. Heeft uw kind een allergie 
verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de 
leerkracht om te bespreken wat uw kind wel en niet mag hebben, 
zodat we samen kunnen kijken naar alternatieven.                  
Daarnaast nog wat organisatorische zaken: 

 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
12-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 
18-12  Schoolschaatsen groep 5 t/m 8 
19-12  Kerstviering 
20-12  Start kerstvakantie 12.15 uur t/m 05-01-2020 
 
  
Bijlagen 
Infobrief week 6 ‘Veldhoven Danst’ groep 5-6 
Infobrief meeloopdag Stedelijk College  
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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We vragen alle kinderen zelf een bord, beker, mes, lepel en vork mee 
te brengen. Deze graag in een plastic tas meenemen, voorzien van 
naam en klas. 

• De deuren van de school gaan om 17.15 uur open. Ouders of 
kinderen die nog hapjes komen brengen, kunnen deze in de klas 
zetten. Alle ouders en kinderen verwachten we daarna in de aula, 
waar de kinderen om 17.30 uur voor alle ouders een muzikaal 
optreden verzorgen;  

• Om 17.45 uur start het diner in de klas. Ouders kunnen hier 
helaas niet bij aanwezig zijn.  Tijdens het diner is er in de aula 
voor alle ouders een kerstborrel. Ook jongere kinderen zijn 
hierbij welkom.  
Om 19.00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen in de klas.  

Namens de kerstcommissie, Mireille Hoffman en Rian Huijbers 

Nieuws van Nummereen  
Dagopvang en peuterprogramma 
We zitten volop in de gezellige decembermaand. De kleinste hebben zich goed vermaakt 
tijdens de pietengym. Natuurlijk kregen ze na afloop allemaal een pietendiploma. Samen 
met de basisschool mochten we Sinterklaas ontvangen. De kinderen zijn erg enthousiast 
over de cadeaus die Sinterklaas heeft gebracht. Er wordt volop verkleed, doktertje gespeeld 
en gebouwd met het nieuwe constructiemateriaal. De baby’s ontdekken de activiteitentafel. 
Inmiddels heeft de sinterklaassfeer al weer plaats gemaakt voor het kerstthema. Er staat een 
gezellige kerstboom en er staan weer leuke activiteiten op de planning, zoals het bouwen 
van een kerstboom van Duplo, kerstliedjes zingen en kerstbomen stempelen en versieren. 
Buitenschoolse opvang  
Op 9 december mochten de Cluppers hun eigen film laten zien. Super om te zien dat er 
zoveel ouders kwamen. De Cluppers waren hartstikke trots. Ze hadden alle creativiteit uit de 
kast gehaald; met een zelfgemaakt decor en politieauto. Sommige Cluppers zagen er -met 
hun haren recht overeind- zelfs wel een beetje uit als een echte boeven. Voor een van de 
scenes zijn de kinderen zelfs naar Eindhoven Airport geweest. Met de verkoop van 
filmkaartjes is geld opgehaald voor Spieren voor Spieren.  

De Clup is inmiddels in kerstsfeer gebracht, de kinderen vinden dat erg gezellig. Alles staat in 
het kerstthema en we gaan zo langzaam aan richting het einde van het jaar.  

Van vrijdag 20 december tot maandag 6 januari 2020 is het kerstvakantie. Voor de Cluppers 
is er weer een leuk activiteitenprogramma samengesteld. Wil je wat meer weten? Kijk dan 
eens op www.nummereen.com/vakantieprogramma 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alvast de beste 
wensen voor 2020! 

http://www.nummereen.com/vakantieprogramma
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Groep 3 heeft inmiddels kern 6 afgerond. De kinderen kennen nu alle leesletters!  
In kern 7 komt het volgende aan de orde: 

Kern 7 VLL 
Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende woordtypen. Ook nemen we, voorlopig, 
afscheid van opa, Kim en Sim. Voor de kernen 7 tot en met 11 zijn de ankerverhalen per kern 
geschreven door verschillende schrijvers. Na het ankerverhaal lezen de kinderen in hun 
eigen boekje een vervolg hierop. In dit stuk leest u meer over het thema en de woordtypen 
van kern 7.                                Thema kern 7: Spannend! 

Het verhaal bij deze kern heet ‘Op safari’. In dit verhaal vertelt 
papa een spannend verhaal aan de tweeling Diederik en Pieter. 
Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark dat bijna 
verkeerd was afgelopen! In het leesboekje dat de leerlingen van 
de maan-aanpak vervolgens lezen, is er een dief in de 
dierenwinkel van de oom van Diederik en Pieter. In het 
leesboekje dat de leerlingen van de zon-aanpak lezen, zorgt een 
slang voor spannende momenten. 

Woorden en uitdrukkingen waaraan we aandacht besteden, zijn 
onder andere: de angst, het avontuur, dapper, ik schrik me een 

hoedje, kippenvel krijgen en verstijfd van schrik. 
 
Woordtypen in kern 7: lezen en spellen 
We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een 
medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een 
medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’.  
De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn: 

• eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek; 

• woorden van één lettergreep die eindigen op twee 
medeklinkers, zoals laars; 

• woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon; 

• woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen; 

• woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring; 

• woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien. 
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen: 

• woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals kortst en herfst; 

• woorden van twee lettergrepen met een open lettergreep, zoals bomen; 

• woorden van twee lettergrepen met een begincluster én een open lettergreep, zoals 
knopen; 

• woorden van twee lettergrepen met aai, ooi, oei op een andere positie dan aan het eind, 
zoals haaien en roeiboot; 

• woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien. 
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Uw kind hoeft nog niet alles wat het kan lezen ook goed te spellen. Vanaf kern 7 gaat 
spelling niet meer gelijk op met lezen. We oefenen wel al met de spelling van de nieuwe 
woordtypen. Dit doen we ook met de methode Staal Spelling waarmee groep 4 al werkt. 

 

Groep 5-6 

Schoolschaatsen 
Op woensdag 18 december van 9.15 uur tot 10.05 uur mogen de kinderen van groep 5-6 
gaan schoolschaatsen bij de schaatsbaan in Veldhoven Dorp (De Plaatse). Voor deze 

activiteit hebben we hulp nodig bij het brengen en weer ophalen van de 
kinderen. We vertrekken om 8.55 uur op school, zodat we ook echt om 
9.15 uur op de schaatsbaan kunnen staan. Als u in de gelegenheid bent 
om te rijden, kunt u dat aangeven bij de leerkracht. Alvast dank! 
Bij het schoolschaatsen is het belangrijk dat alle leerlingen handschoenen 
aan hebben. Eventueel mogen eigen schaatsen meegenomen worden.  
 

Veldhoven Danst! 

Voor alle leerlingen die meedoen met Veldhoven Danst! 
verwijzen we naar de bijlage bij deze nieuwsbrief. Daarin staat 
alle informatie m.b.t. aanwezigheidstijden en de generale repetitie. De kaartjes voor de 
voorstelling en eventuele informatie over de kleding ontvangt u volgende week.  
 

 
 

Groep 7-8 
Schoolschaatsen 
Op woensdag 18 december van 10.05 uur tot 10.55 uur zijn de kinderen van groep 7-8 aan 
de beurt om te gaan schoolschaatsen bij de schaatsbaan in Veldhoven Dorp (De Plaatse). De 

kinderen zullen hier op de fiets naar toe gaan.  We vertrekken om  
9.30 uur op school, zodat we ook echt om 10.05 uur op de schaatsbaan 
kunnen staan. Als u in de gelegenheid bent om mee te fietsen, kunt u dat 
aangeven bij de leerkracht. Alvast dank! 
Bij het schoolschaatsen is het belangrijk dat alle leerlingen handschoenen 
aan hebben. Eventueel mogen eigen schaatsen meegenomen worden.  

 

Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
Stedelijk College Eindhoven 
Meeloopdag op het Stedelijk College Eindhoven. Inschrijven kan tot  
18 januari. 
Zie voor meer informatie de bijlage. 

 


