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Nieuwsbrief 17     

 19 december 2019 

 

WIST U DAT….. 
 
Wiat u dat….Riva Weenink clubkampioen is geworden bij turnen 
Wist u dat….De kinderen van groep 3-4 schitteren in hun eigen kerstboom in de groep 
Wist u dat….Er op vrijdag 7 februari een speciale VIP-ochtend is voor peuters 

-  
ALGEMEEN  

                                           

                                 

     

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
19-12  Kerstviering 
20-12  Start kerstvakantie 12.15 uur t/m 05-01-2020 
21-01  Schoolraad 
  
  
Bijlagen 
Flyers Brede School Veldhoven 
Laatste brief ‘Veldhoven Danst’ groep 5-6 
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UIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Kerstkaarten 
In groep 1-2 hebben we deze week prachtige kerstkaarten gemaakt. We hebben een mooie 
opsteker bedacht die we aan onze familie willen geven. Deze opsteker hebben we zelf 
geschreven of gestempeld. Om alles nog wat mooier te versieren hebben we geleerd hoe we 
een rendier en een kerstboom moeten tekenen. Op de voorkant staat ook nog iets heel 
moois maar dat houden we nog even stil. Dat is een verrassing! 

Kerstwinkel 
In de huishoek staat een lege 
kerstboom. Dat ziet er zomaar saai 
uit. Gelukkig hebben we op de gang 
een kerstwinkel. Hier kunnen we 
met ons zelfgemaakt geld 
(dobbelsteenstructuur) enkele 
spulletjes kopen. Hier komen hele 
rekenkundige vaardigheden bij 
kijken. Als je een briefje met een 4 
hebt dan kun je een kerstbal van 4 
euro kopen. Maaaarrr, je kunt er ook 
2 van 2 euro kopen en zelfs ook 4 
van 1 euro! Wat een ontdekking is 
dat! Deze mooie kerstballen nemen 
de kinderen mee naar hun kerstboom en sieren deze helemaal op met de spulletjes die ze 
zelf gekocht hebben. Fantastisch! 

Samen met de kinderen van groep 3-4 hebben we kerststukjes geschikt. Wat een creatieve 
talenten hebben we toch! De klassen zijn helemaal klaar voor het kerstdiner.  
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Groep 3-4 

Veilig leren lezen groep 3 

De kinderen van groep 3 hebben hun eigen boom af. In de boom hangen alle letters die ze 
geleerd hebben. 

Staal spelling groep 4 

Inmiddels hebben de kinderen al 11 categorieën geleerd. Hieronder ziet U een overzicht met 
de bijbehorende regel. 
1  Hakwoord: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 
2  Zingwoord: Net als bij ding dong. 
3  Luchtwoord: Korte klank + cht met de ch van lucht behalve   
bij hij ligt, hij legt, hij zegt. 
4  Plankwoord: Daar mag geen g tussen. 
5  Eer-oor-eur woord: eer-woord, ik schrijf ee; oor-woord, ik 
schrijf oo; eur-woord, ik schrijf eu; eel-woord, ik schrijf ee. 
6  Aai-ooi-oei woord: Ik hoor de j, maar ik schrijf de i. 
7  Eeuw-ieuw woord: Ik denk aan de u. 
8  Langermaakwoord: Ik hoor een t aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet 
schrijven.  
 9  Voorvoegsel: Ik hoor de u, maar ik schrijf de e. 
10 Klankgroepenwoord: Klankgroep is … Laatste klank is … Dat is een 2-tekenklank of 
medeklinker, dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor.  Dat is een korte klank, dan schrijf ik 
de … dubbel. Dat is een lange klank, dan gum ik een stukje van de … weg. 
11 Verkleinwoord: Grondwoord is … Dat is een … woord. Dan –je, -tje, -pje erachter. Ik hoor 
de u, maar ik schrijf de e. 
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Ook groep 3 gaat na de kerstvakantie starten 
met de methode STAAL spelling. Groep 3 leert 
dit schooljaar de eerste 7 categorieën. 

 

 

 

 

Groep 5-8 
Schoolschaatsen  
Afgelopen woensdag hebben groep 5-6 en groep 7-8 weer gebruik mogen maken van het 
jaarlijkse schoolschaatsen op de ijsbaan in Veldhoven-Dorp.  
De eerste pasjes zijn altijd wat wankel en weer erg wennen, maar al snel glijden de meeste 
kinderen over het ijs. Kinderen die het schaatsen nog lastig of spannend vinden kunnen 
gebruik maken van het kleine ijsbaantje en een rekje om mee te schaatsen. Het was goed en 
stoer om te zien dat eigenlijk iedereen zich op de grote schaatsbaan heeft laten zien. De 
leerlingen helpen en ondersteunen elkaar bij het (leren) schaatsen. Met letterlijk vallen en 
weer opstaan is er heerlijk geschaatst.  

 

 

 


