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Nieuwsbrief 3
3 september 2020

Belangrijke data
www.basisschoolaantheike.nl
10-09 Infoavond groep 8 PO-VO 19.30u (A-J) en 20.15u (K-Z)
21-09 Studiedag alle leerlingen vrij
23-09 Start Kinderpostzegelactie
30-09 Start Kinderboekenweek t/m 11-10

Bijlagen
Oproep ouders GMR 2020
Flyer Brede School Veldhoven
Infobrief Stedelijk College
WIST U DAT…..
Wist u dat…. de ALV zowel digitaal als fysiek bezocht is?
ALGEMEEN
GMR verkiezingen
Beste ouders,
Donderdag 19 november 2020 worden er verkiezingen
gehouden voor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
van stichting Veldvest. In de oudergeleding zijn Jacintha de Laat, Willem
Bressers en Hans Saris aftredend. Alleen Jacintha de Laat en Willem Bressers stellen zich
opnieuw herkiesbaar. De GMR is op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor
het lidmaatschap van de GMR.
Dit kunt u doen door vóór1 oktober 2020 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer
te sturen naar gmr@veldvest.nl. Mocht u vooraf inlichtingen willen, kunt u per mail contact
met mij opnemen en uw vragen stellen.
Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, - per vergadering. Tevens
biedt de GMR mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen over
medezeggenschap, financieel beleid en competentiemanagement.
Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet.
Voor uitgebreide informatie zie bijlage.
Met vriendelijke groet,
Monique Hovens Secretaris GMR
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Nummereen
De afgelopen zes weken is het zomervakantie geweest, zowel op de dagopvang als op de
Clup. Het was dan ook wat rustiger, maar niet met activiteiten…
Nieuws van de dagopvang
Bij de dagopvang stond het thema ‘ik ga op vakantie’ centraal. Samen met de kinderen
hebben we een ijssalon gemaakt. En oh wat kwam deze goed van pas. Het warme weer
maakte de ijsjes ontzettend populair! De watertafels waren ook een groot succes en tijdens
de hittegolf hebben we zelf binnen gezwommen. Een en al waterpret!
Clupnieuws
Op de Clup draaide het zes weken lang om ‘Expeditie Nummereen’. Het activiteiten
programma maakten de Cluppers razend enthousiast. Naast de wekelijkse proeven, waren
er nog genoeg andere activiteiten. Zo hebben ze een eigen katapult gebouwd, levensgroot
memorie gespeeld en er waren meerdere vulkaanuitbarstingen op de Clup… ;-).

UIT DE GROEPEN
Groep 3-4
Een impressie van het eerste hoekenwerk in groep 3-4. Plaatjes zeggen soms meer dan
woorden....
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Werkboeken groep 3
Groep 3 heeft in inmiddels al 2 werkboeken mee naar huis. Het werkboek start van Veilig
Leren Lezen en het werkboek van rekenen. In het laatste werkboek is niet alles gemaakt. In
de lessen is vooral gekeken naar wat de kinderen al allemaal wisten en daar zijn de kinderen
in de groep mee verder gegaan.
Groep 5-6
Huiswerk en boekbesprekingen
Vanaf volgende week dinsdag krijgen de leerlingen van groep 5-6 huiswerk
mee naar huis. In hun huiswerkmap, die ze van school krijgen, zit dan ook een
brief met toelichting op het huiswerk en tevens uitleg over de
boekbesprekingen. Deze gaan we volgende week plannen. Hiervan zal dan ook
een planning in de klas komen te hangen.
Tafeltjes leren
1x3=3, 2x3=6, 3x3= 9, 4x3= … Zo klinkt het de afgelopen dagen regelmatig in groep 5-6. De
tafels t/m 10 worden voor groep 6 herhaald en groep 5 leert ook nieuwe tafels. Deze week
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staan de tafel van 3 en 6 centraal. Op de afbeeldingen een tip hoe de tafels ook thuis vlot
geleerd kunnen worden. Voor elke stap kun je een dag nemen. Dus 1 op maandag, 2 op
dinsdag enz. In één week wordt zo een nieuwe tafel geleerd.

Groep 7-8
Voortgezet Onderwijs
De kinderen van groep 8 moeten dit jaar de keuze maken voor een school
voor Voortgezet Onderwijs. Hierbij willen wij jullie zo goed mogelijk helpen.
Ten eerste wordt tijdens de infoavond op donderdag 10 september uitgelegd wat dit zoal
inhoudt in groep 8. Verder zullen we middels deze nieuwsbrief veel informatie geven die we
vanuit de verschillende scholen krijgen. Denk daarbij aan open dagen, informatieavonden op
de scholen en doe-middagen voor de leerlingen. Soms zijn deze momenten ook bedoeld
voor groep 7.
Bij deze nieuwsbrief zit al de eerste bijlage van het Stedelijk College in Eindhoven.

Groepsvorming
De afgelopen twee weken zijn
we in de klas bezig geweest met
de groepsvorming d.m.v.
kennismakings-spelletjes,
samenwerkingsspelletjes en
omgangsspellen.
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Vanaf komende week worden er door de Brede School
Veldhoven gedurende vier weken ook theaterlessen
(dinsdag) en zelfverdedigingslessen( maandag tijdens de
gymlessen) gegeven in dit kader.

Huiswerk, boekbesprekingen, spreekbeurten
Deze week hebben de kinderen voor het eerst huiswerk meegekregen. Dit
huiswerk moet telkens op dinsdag af zijn. De kinderen noteren dit huiswerk
in hun schoolagenda.
Ook houden de kinderen dit schooljaar een boekbespreking en een
spreekbeurt. De kinderen van groep 7 starten met een boekbespreking en de
kinderen van groep 8 met een spreekbeurt en een daarbij behorend
werkstuk. Komende week wordt dit in de klas uitgelegd en een planning
gemaakt. Ook krijgen de kinderen de uitleg hiervan mee naar huis.
Samen tegen voedselverspilling
Om bewuster bezig te zijn met minder verspilling van voedsel nemen
wij deel aan de Verspillingsvrije week. We introduceren deze week
met een begrijpend lezen les vanuit nieuwsbegrip. De kinderen krijgen
ook allemaal een Donald Duck die in dit kader speciaal is uitgegeven.
Daarnaast gaan de kinderen op onderzoek uit, zowel binnen als buiten
de klas m.b.v. een interactieve lessenserie.
De kinderen leren:
* met zorg om te gaan met het milieu
* zich redzaam te gedragen als consument
* zorg te dragen voor de gezondheid
* zich te gedragen vanuit respect voor waarden en normen
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