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Nieuwsbrief 21     

 30 januari 2020 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat …..Mustafa Chikh Abdual 17 jan. 4 jaar is geworden en al begonnen is in  groep 1! 
Wist u dat …..Lizzy Hendriks 27 jan. 4 jaar is geworden en nu echt begint in groep 1! 
Wist u dat …..Gwen van Gemert dinsdag 4 febr. 4 jaar wordt en dan ook begint in groep 1! 
Wist u dat …..Wij Mustafa, Lizzy en Gwen allemaal van harte welkom heten en hopen dat ze    
zich snel thuis voelen op onze school. 

ALGEMEEN  
 
Schoolvoetbaltoernooi  
Evenals vorig jaar is de tijd gekomen om in te schrijven voor het S.V. MARVILDE 
SCHOOLVOETBALTOERNOOI. 
De planning voor dit jaar is: 
- Woensdagmiddag 25 maart groep 3+4 (6 tegen 6)  
- Woensdagmiddag 1 april groep 5+6 (6 tegen 6)  
- Woensdagmiddag 8 april groep 7+8 (8 tegen 8) 
Alle speeldagen zal het programma duren van 15.30 uur tot ongeveer 18.30 uur. 
Bij de organisatie van dit toernooi wordt onderscheid gemaakt tussen een jongens- en 
meisjestoernooi. Mocht het niet lukken een volwaardig meisjesteam op de been te brengen, 
dan kunnen de meisjes ook met de jongens samen spelen; zij komen dan wel uit in het 
jongens toernooi.   
 In de gang hangen inschrijflijsten voor het schoolvoetbaltoernooi. Daarop kan ook worden 
aangegeven of ouders/verzorgers een team willen begeleiden.   
Inschrijven kan  t/m vrijdag 13 maart a.s.       
 
Rian Huijbers, sportcoördinator 

 

Belangrijke data                                                                            www.basisschoolaantheike.nl    
30-01  Staking, school gesloten 
31-01  Staking, school gesloten 
07-02  ‘VIP’ Kijkochtend 
18-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
18-02  Adviesgesprekken VO groep 8  
20-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
20-02  Adviesgesprekken VO groep 8 
21-02  Carnavalsviering 
21-02  12.15 uur start voorjaarsvakantie t/m 29-02-2020 
  
Bijlagen 
Infobrief Velhoven tennist!  
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Schoolkorfbaltoernooi  
Elk jaar wordt er door korfbalvereniging SDO een 
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Dit jaar wordt 
het INTERSPORT Schoolkorfbaltoernooi gehouden op 
zaterdag 4 april van 12.00 uur tot 17.00 uur.   
Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Kinderen 
die zich inschrijven voor het schoolkorfbaltoernooi worden ingedeeld in teams. De teams 
zullen bestaan uit minimaal 4 kinderen van groep 3 t/m 5 en minimaal 8 kinderen per team 
uit groep 6 t/m 8. In voorgaande jaren hebben enkele leerlingen van onze school een team 
gevormd met leerlingen van een andere school. Dat behoort dus ook tot de mogelijkheden.  
Na afloop van het korfbaltoernooi zal er om 18.30 uur een disco zijn in de kantine van 
korfbalvereniging SDO.  

De leerlingen van groep 3 t/m 8 die meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi mogen 
voorafgaand aan het toernooi 2x komen trainen om alvast te oefenen. De trainingen zijn op 
zaterdag 28 maart van 10:30 uur tot 12:00 uur, en op woensdag 1 april van 18:00 uur tot 
19:00 uur. Je hoeft je voor deze trainingen niet apart op te geven. 

Leerlingen uit groep 1 en 2 worden van harte uitgenodigd om op zaterdag 4 april  mee te 
doen aan de sport en spellendag die ook georganiseerd wordt door SDO korfbal. Bij Sport en 
Spel kunnen de kinderen spelen en bewegen. Het gaat hier om tikspelletjes, estafettes, 
balvaardigheid, mikken op korven en dergelijke. De spellen beginnen om 13:00 uur en 
eindigen rond 14:30 uur.  

Inschrijven kan t/m woensdag 19 februari.  
Voor de teams van het schoolkorfbaltoernooi en de groepen voor Sport en Spel is 
begeleiding van ouders wenselijk. Dit kan worden aangegeven op de inschrijflijst.  
De inschrijflijst voor de Sport en spel hangt bij het lokaal van groep 1-2.  
De inschrijflijst voor het schoolkorfbaltoernooi hangt in de gang tussen lokaal 5-6 en 7-8.       
                                        
Rian Huijbers, sportcoördinator. 
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Carnaval 
Met veel trots presenteren wij u allen: 
Prins Colin en prinses Indy! 
Samen met de raad van zes, Tancrède, Robin, Matthijs, Jace, Alice en Su gaan ze er een 
spetterende carnaval op basisschool ‘Confetti Pretti’ van maken! 

 

Vanaf vandaag hangen de posters waarop  staat dat de kinderen zich kunnen aanmelden 
voor de talentenshow bij juf Inge. 

We hebben al van verschillende kinderen vernomen dat ze leuke dingen hebben bedacht 
voor de optocht. We zijn ontzettend benieuwd naar jullie creatieve ideeën!  
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Kleurwedstrijd 
Woensdag 29 januari zijn de winnaars van de dinokleurwedstrijd bekend gemaakt. Zie hier! 

Proficiat Sophie, Desiree en Claudia!  
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UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 
Dinosaurus 
Het thema Dinosaurus begint 
steeds meer te leven in de klas. 
Inmiddels hebben we een echte 
grot in de klas. De kinderen hebben 
zelf bedacht wat er allemaal 
thuishoort in een dino-grot. Zo 
liggen er nu blaadjes, takjes, een 
nest met eieren en heeft de grot 
zelfs een grottekening.  

 
 
In de bouwhoek is een heuse reuze t-rex herrezen. 
De kinderen hebben met blokken een levensgrote 
dinosaurus nagemaakt en met een mooie 
verftekening de kop gemaakt.  
Inmiddels kunnen alle kinderen van alles vertellen 
over de verschillende soorten dinosaurussen. Ze 
weten hoe lang ze zijn, wat ze eten, hoe zwaar ze 
zijn en waar ze leefden. Het is mooi om te zien hoe 
iedereen op gaat in het thema.  
 
 

Groep 3-4 
Theater 
Tussen de verschillende lessen door is er regelmatig een moment om even te ontspannen 
d.m.v. beweging. De afgelopen weken hebben we tijdens deze momenten o.a. veel 
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theaterspelletjes gespeeld. Zo hebben de kinderen geleerd hoe je bewegingen en geluiden 
kunt vergroten en verkleinen. De kinderen genieten enorm van deze momenten. 

Rekenen 
Groep 3 is de getallen tot en met 100 aan het verkennen en ze leren om sprongen van 10 en 
hupjes van 1 naar een bepaald getal te maken. 
Groep 4 is volop aan het rekenen met tafels. Deze tafels komen in allerlei verschillende 
contexten aanbod waaronder verhaaltjes sommen en verhoudingstabellen. De komende 
periode gaan de kinderen aan de slag met het automatiseren van de tafels 1, 2, 5 en 10. En 
daarna de tafels van 3 en 4. 

Ook de sommen tot en met 100 komen worden dagelijks geoefend. Deze sommen hebben 
de kinderen eerst geleerd door ze uit te tekenen en uit te rekenen op een getallenlijn. Nu 
maken de kinderen de overstap naar pijlentaal. Dat gaat als volgt:    

47+38=  
 
       +30           +3               +5 
47     →    77   →     80      →       85 
 
47-38= 
         
      -30           -7            -1 
47    →   17   →    10    →   9 
 

Groep 5-6  

Veldhoven tennist! 
Inmiddels hebben de leerlingen van groep 5-6 drie 
tennislessen gehad vanuit het project Veldhoven tennist! De 
leerlingen gaan ziender ogen vooruit, knap hoor!  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een informatiebrief over het eindtoernooi dat gekoppeld is 
aan dit project. Van groep 5-6 mogen 5 kinderen deelnemen aan dit eindtoernooi.  
Leerlingen die willen deelnemen kunnen voor maandag 10 februari worden aangemeld bij de 

leerkracht.  
Enkele praktische punten m.b.t. het eindtoernooi: 

• Zaterdag 14 maart van 14.00-16.30uur 

• Bij tennisbanen van David Lloyd 

• De kinderen hoeven geen eigen tennisracket mee te nemen 

• Meedoen = gratis! 
 

Groep 7-8 

Zaakvakken 

Bij geschiedenis zijn we deze week gestart met het 
onderwerp: Oorlogen. Tijdens dit thema komen de eerste 
en tweede wereldoorlog aanbod. De kinderen zijn hier erg 
in geïnteresseerd. We zullen aan dit thema dan ook wat 
meer tijd besteden dan aan de andere thema’s: in de 
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vorm van filmpjes, projecten rond 75 jaar bevrijding en een bezoek aan kamp Vught in 
maart. Hier hoort u tegen die tijd meer over. 

Tijdens de lessen van aardrijkskunde zullen we binnenkort gaan starten met het thema: 
‘streken en klimaten’. De extremen in de wereld worden besproken en de topografie zal 
gaan over de werelddelen, oceanen en belangrijke streken en gebergten in de wereld. 

Tafels en deeltafels oefenen 
Tijdens de rekenlessen in groep 7 en 8 blijven de (deel)tafels van belang. Bij veel onderdelen 
zoals breuken, verhoudingstabellen en procenten is het belangrijk dat deze (deel)tafels 
voldoende geautomatiseerd zijn.  Elke week zullen we een korte toets afnemen om de 
vorderingen te volgen. Het is dan ook belangrijk dat de kinderen de (deel)tafels ook thuis 
blijven oefenen en onderhouden. In de klas wordt hier tijdens de weektaak ook nog 
aandacht aan besteed. 

 

 

 

 

 


