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Nieuwsbrief 5     

 19 september 2019 

 
 

ALGEMEEN 
 
Toestemming beeldmateriaal en uitwisseling gegevens 
Vorig schooljaar heeft u voor uw kind(eren) een formulier ingevuld in het kader van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij willen u er attent op maken dat u 
altijd de verleende toestemming in kunt trekken, maar uiteraard ook alsnog toestemming 
kan verlenen. Voor wijzigingen kunt u mailen v.vandervelden@veldvest.nl  
 
Vera van der Velden 
 
 
Sjors Creatief  
De tekeningen voor de voorkant van het boekje Sjors Creatief zijn weer aangeleverd. Vanuit 
onze school is de tekening gemaakt door Jaylin Jacobs, groep 5. Tot zondag 22 september 
23.59 uur kan er gestemd worden op de tekeningen. De tekening met de meeste stemmen 
komt uiteindelijk op de voorkant van het boekje. Ook de tekening van de winnaar van de 
tweede prijs zal in het Sjors boekje te zien zijn.  
 
Hoe moet je stemmen? 
-          Ga naar www.sjorscreatief.nl/tekenwedstrijd 
-          Selecteer de Gemeente Veldhoven 
-          En geef jouw stem aan de mooiste tekening! 
 
We hopen op veel stemmen voor de tekening van Jaylin! 
 
Rian Huijbers 
Sportcoördinator 
 
  

Belangrijke data 
24-09  Schoolraad verzet naar 1-10 

25-09  Start Kinderpostzegelactie 
26-09  Studiedag alle leerlingen vrij 
01-10  Schoolraad 
02-10  Start Kinderboekenweek t/m 13-10 
14-10  Start herfstvakantie t/m 18-10  
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
‘De Fietsenwinkel’ 
Deze week is er een fietsenwinkel gemaakt in groep 1-2. Er hangt 
een fiets die de kinderen met veel enthousiasme en energie aan 
het maken zijn. Ze maken kennis met de onderdelen van een 

fiets. Veel nieuwe woorden en 
betekenissen komen spelenderwijs 
aan bod. 
 
Tijdens het buitenspel zijn we druk 
bezig met het verkeerslicht. Wanneer 
mag je rijden en wanneer 
moet je stoppen? Er wordt 
goed gecontroleerd door de 
politieagenten waarvan er 
twee rondrijden.  

  
De letter s en oo 
We leren de komende periode de letter s en de letter oo. Spulletjes van thuis mogen mee 
naar school als uw kind thuis iets gevonden heeft.  
 
 
Groep 3-4 
Veilig Leren Lezen 
Groep 3 heeft inmiddels kern 2 van Veilig Leren Lezen afgerond.  
We starten met kern 3. Het thema van deze kern is: Hoe voel jij je? 
Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk 
pijntje of vlekje een dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend 
dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek 
zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere de 
betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens. 
 
Letters en woorden lezen in kern 3 
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen de d 
soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd (eerst het 
been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren 
we geen apart gebaar aan. 
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De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met 
die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden 

als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de 
kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan 
deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of 
ze deze woorden kunnen lezen en maken. 
 

Toetsen na kern 3 
Na kern 3 vindt een belangrijk toets moment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de 
kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de 
letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we 
zodat het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. 
Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Deze 
keer observeren we voor het eerst ook het leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. Ook 
nemen we een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee). 
 
Automatiseren rekenen groep 4 
Tijdens iedere rekenles komt het automatiseren van de sommen tot en met 20 extra 
aanbod. 
De leerkracht checkt regelmatig bij de kinderen van welke sommen de 
kinderen meteen het antwoord weten oftewel welke sommen de 
kinderen gememoriseerd hebben. De sommen die de kinderen nog lastig 
vinden oefenen de kinderen extra d.m.v. allerlei spelletjes en 
splitskaarten. Het automatiseren en memoriseren van sommen is erg 
belangrijk om goed te kunnen rekenen in de hogere groepen.  
 
 
 
Groep 5-6 
Huiswerk tafeltjes 

Deze week hebben de leerlingen een blad met de tafel van 6 mee naar huis gekregen. Het 
leren en herhalen van de tafeltjes is een belangrijk onderdeel van de 
rekenontwikkeling in groep 5-6. Aan de hand van dit blad ‘tafel leren in één 
week’, kunt u uw zoon/dochter gemakkelijk begeleiden bij het leren hiervan. 
De kleuren geven aan welke sommetjes er per dag geoefend kunnen 
worden. Elke dag een paar meer en het herhalen van de dagen ervoor. Dit 
zorgt ervoor dat een tafeltje na een week geleerd moet kunnen zijn.  
De leerlingen zullen de komende tijd geregeld zo’n blad mee naar huis 
krijgen om te oefenen. Ook andere manieren van het oefenen, zoals 
bijvoorbeeld spelletjes met bewegen zijn uiteraard goed. 

 
 
Groep 7-8 
Begeleiding thuis 
Geregeld horen we van ouders en/of leerlingen dat helpen bij het huiswerk en/of leerwerk 
soms lastig verloopt. Kinderen leren bepaalde sommen nu anders dan vroeger, waardoor 
onduidelijkheden kunnen ontstaan. Om dit duidelijker te maken krijgen de kinderen uit 
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groep 7-8 deze week een pakketje mee met voorbeelden m.b.t. rekenstrategieën en het 
werkwoordschema. 
Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u natuurlijk uitleg aan uw kind vragen of even op 
school binnen lopen. 
 

Spreekbeurten en boekbesprekingen met 21st century skills 
In de klas hebben we besproken dat sommige kinderen het leuk 
en leerzaam vinden om hun spreekbeurt of boekbespreking 

middels een vlog te presenteren. Dit zal dan inhouden dat thuis 
een vlog wordt gemaakt over het onderwerp en deze getoond 
zal worden in de klas. 
De kinderen mogen dit doen, maar mogen ook kiezen voor de 
bekende manier van presenteren. 

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u natuurlijk terecht bij 
de leerkracht. 

 
 
 
Voortgezet Onderwijs 
Huygens Lyceum 
Is een voortgezet onderwijs school voor havo-atheneum- gymnasium in 
Eindhoven.  
Deze school heeft: 
informatieavonden op 19 en 25 november van 19.00-21.30 uur 
open dag op 18 januari van 10.00-13.00 uur 
minilessen voor groep 8 op 19 februari van 14.30- 16.30 uur 
excellentiemiddagen: voor meer informatie kunt u terecht op de website; 
www.huyenslyceum.nl 
 
Sondervick College 
Hieronder zie je de KALENDER voor 2019-2020 van het Sondervick College 
• 5 november 2019 : informatieavonden vmbo/(t)mavo XL voor groep 8  
• 6 november 2019 : informatieavonden (t)havo/(t)vwo voor groep 8  
• 31 januari 2020 : Open School 
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