
 
 

Nieuwsbrief 7     

 3 oktober 2019 

OUDERS GEZOCHT 
 

PR Werkgroep 
Op de studiedag van afgelopen donderdag, 26 september, hebben wij als team een start 
gemaakt met het bedrijf de PR Factor om onze school nog beter op de kaart te zetten. 
We zijn op zoek naar enkele ouders die onze school een warm hart toe dragen en mee willen 
gaan draaien in een PR-werkgroep. De PR werkgroep zal onder andere meedenken over 
interne en externe communicatie. Daarnaast zullen we zeker ook met het onderwijsteam én 
de ouders uit de werkgroep heel praktisch aan de slag gaan om bv. een open dag of 
peuterkijkochtend op een andere manier vorm te geven. We verwachten een keer of 5 bij 
elkaar te komen gedurende het schooljaar. 
Heb je interesse of vragen? Neem contact op met Lineke Wijman: l.wijman@veldvest.nl of 
loop een keer binnen! 
 
Lineke Wijman, directeur 
 
ALGEMEEN  

Opening Kinderboekenweek      

Al vroeg in de ochtend druppelen de eerste kinderen op het 
schoolplein. Wat staat daar nu 
allemaal klaar? Een tankstation? 
Een verkeerslicht? Een 
flitspaal??? Wat gaat hier nu toch 
gebeuren?  
We gaan de Kinderboekenweek openen! Ieder kind 
krijgt een kaartje met daarop een voertuig. Deze 
groepjes zoeken elkaar op en vormen een groepje. De 
hele school door elkaar. Gelukkig kennen we elkaar dus 
dat is helemaal niet zo eng. Ze verzinnen samen een 
stoere leus. Een leus die te maken heeft met hun 

Belangrijke data 
14-10  Start herfstvakantie t/m 18-10 
30-10  Peuterkijkochtend 9.00 uur - 11.00 uur 
30-10 Open School 11.30 uur – 12.15 uur 
 
 
Bijlagen 
Oudervereniging, vrijwillige ouderbijdrage 
Infoavond GGD ‘Zindelijkheidsproblemen’ 
Flyer Sjors Creatief 
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voertuig èn met de Kinderboekenweek! Al snel 
stonden de groepjes klaar bij de startstreep.  
Zodra hun voertuig het startsein krijgt gaan ze 
van start! Ze racen over de weg, letten op hun 
snelheid uiteraard maar letten ook op de 
politie die op het parcours staan. Als ze 
eenmaal over de finish komen roepen ze hun 
leus luid en duidelijk door de microfoon! 

- Retteketet, we lezen als een raket! 
- Yell, yell, yell, fietsen kunnen we wel! 
- Yell, yell, yell, Max Verstappen kan hey wel! 
- De Helikopter vliegt in de lucht en wij openen de Kinderboekenweek in de vlucht! 
- Yell, yell, yell, vliegen en reizen kunnen we wel! 
- Yell, yell, yell, tijdens de Kinderboekenweek fietsen we wel! 
- Tractor, tractor, tractor, in de Kinderboekenweek hebben we de winfactor! 
- Yell, yell, yell, wij racelezen de Kinderboekenweek uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALV Oudervereniging en ouderbijdrage                                                                                                                                                                    
Samen met de school organiseert de oudervereniging ieder jaar diverse activiteiten zoals het 
schoolkamp en het sinterklaasfeest. Tijdens de ALV van 28 augustus hebben we met de 
aanwezige ouders een besluit genomen over de investeringen die we voor schooljaar 
2019/2020 graag voor/met  alle kinderen willen doen.  
Deze investeringen, zoals overeengekomen door alle aanwezigen op de ALV, worden onder 
andere betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze zal ook dit jaar niet verhoogd worden 
en is wederom vastgesteld op € 42,- per kind. Deze week krijgen de kinderen een 
informatiebrief mee over deze bijdrage, deze is tevens bij deze nieuwsbrief te vinden als 
bijlage.  

Wij wensen iedereen een heel goed en leuk schooljaar. 

Hartelijke groet, OR team (Mireille, Angela, Sander en Mayke) 
 



 
 

Nieuws van Nummereen  
Dagopvang en peuterprogramma 

Bij de dagopvang zijn we nog bezig met het thema ‘ik ga trouwen’. De kinderen leren elke 
week nieuwe woorden die bij het thema passen. Ze leren ook een versje. Sommige kinderen 
kunnen het versje al helemaal zelf opnoemen. Knap hoor! Ze zijn dan ook zichtbaar trots! De 
groep is versierd met allemaal zelfgemaakte hartjes, de baby’s hebben geverfd, andere 
kinderen hebben geplakt en de oudste hebben zelfs geprobeerd een hart uit te knippen. Van 
de Megablokken hebben we een boog gemaakt en daaronder een leuke foto gemaakt van de 
kinderen verkleed als bruid of bruidegom. We hadden een echte bruidsjurk met diadeem en 
voor de jongens een hoed met stropdas.  
In de week van 23 september zijn de opa’s en oma’s op bezoek geweest tijdens de jaarlijkse 
opa en omaweek. Ze konden zien wat we hier allemaal doen en hoe we de kinderen 
stimuleren om zelfstandig hun jas aan te trekken voordat we naar buiten gaan of handjes 
wassen als we weer naar binnen gaan. Daarna hebben we samen het spelletje ‘wat is weg’ 
gedaan. Wat een gezelligheid!  

Buitenschoolse opvang  
Kinderen zijn begonnen met recepten zoeken en hebben hier zelf een kookboekje van 
gemaakt. Een boek met alleen maar recepten die ze wel eens op de Clup zouden willen 
maken. Daarmee zijn ze de komende 6 weken bezig en het was al meteen een groot succes. 
Het is vooral leuk om te zien dat de kinderen elkaar motiveren en stimuleren om losse 
ingrediënten en gerechten te proeven. Iedereen proeft en probeert; de avocado en dadels 
vielen minder in de smaak, de walnoten en courgettesoep waren juist erg in trek. Erg leuk 
om te zien! 

Expeditie Robinson, editie Heikant is een super gave activiteit! Iedere week is er een andere 
‘proef’ met twee teams die tegen elkaar strijden. Wat een strijdlust zien we terug bij onze 
Cluppers! Ze hebben onder andere al een evenwichtsproef gedaan, verschillende dingen 
geproefd om zo de meeste punten binnen te halen en er staan nog meer gave verrassingen 
op de planning!  

 

 

 

 
Infoavond GGD ‘Zindelijkheidsproblemen’ 
Dinsdag 22 oktober organiseert de GGD een infoavond over bedplassen bij kinderen en op 
dinsdag 12 november organiseert de GGD een infoavond over broekpoepen. In de bijlage 
leest u meer informatie over deze avonden. 
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UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 
VMG Fietshuis en Kwik-Fit 
Vrijdag zijn we, samen met juf Michele, naar de 
fietsenmaker en de bandenspecialist geweest. 
Allereerst konden we zien hoe er een auto op de brug 
stond. De banden werden verwisseld omdat het 
winter wordt. Dan moeten er de winterbanden op. 

Daarna namen we een kijkje bij de fietsenmaker. 
Daar zagen we dat een fiets een ketting heeft. Als je 
draait aan een trapper dan gaat het achterwiel 
draaien. En kijk nou... ook de lichtjes gaan branden! Dat gaan we op school ook eens 
proberen! 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je wel VMG Fietshuis en Kwik-Fit 

 
Groep 3-4 
Waterkraandag 

In het kader van de waterkraandag hebben de kinderen verschillende 
waterdrankjes geproefd. Water met munt, sinaasappel, komkommer 
en citroen. Bij alle 4 de smaken waren steeds hooguit 2 kinderen die 
het minder lekker vonden. Gelukkig zat er voor ieder kind een 
favoriete smaak bij. Erg leuk om te zien dat er ook deze week kinderen 
waren die water bij zich hadden met een smaakje. 

 
Skate-clinic 
Afgelopen maandag hebben de 
kinderen een skate-clinic 
gevolgd. Voor sommige 
kinderen de eerste keer op 
skeelers en voor anderen een 
moment om nog meer trucjes 
te leren op de skeelers.  
 



 
 

 

 

Aan het einde van de 
les konden alle 
kinderen een klein 
stukje skeeleren en 
zelf over een schans 
rijden. Knap gedaan!  

  

 

 

 

Groep 5-6 
Sportieve maandag 
Afgelopen maandagochtend 
bestond voor groep 5-6 voor het 
grootste gedeelte uit sport en 
bewegen. Eerst hebben de 
leerlingen een skateclinic gevolgd 
waarbij ze hebben geleerd hoe ze veilig kunnen 

vallen en kunnen 
remmen wanneer ze 
aan het skaten zijn. 
Ook waren er 
oefeningen om meer 
behendig te worden 
op skates, zoals 
slalom, de grond aan 
tikken, stil staan en 
omgaan met hindernissen. 
Nog met bezwete hoofden en 

rode wangen vertrok de groep richting de gymzaal. Daar vond 
de derde les capoeira plaats. Deze stond een klein deel in het 
teken van muziek maken met speciale instrumenten. Het 
grootste gedeelte van de les hebben de leerlingen stap voor 
stap geleerd hoe ze een salto kunnen maken op de mini 
trampoline. Dat was een beetje spannend, maar vooral ook 
super gaaf! Volgende week maandag vindt de laatste les 
capoeira plaats. Dit is de inhaalles van vorige week.  
 
Kinderboekenweek 
Woensdagochtend is de Kinderboekenweek geopend. Uiteraard zal hier in groep 5-6 volop 
aandacht aan besteed worden. Gisterenochtend hebben we eerst klassikaal bekeken welke 



 
 

nieuwe boeken we in de klas gekregen hebben die passen bij thema vervoer/reizen. Er kan 
dus weer volop gelezen worden.  
De komende 1,5 week gaat groep 5-6 tijdens de taal en leeslessen aan de slag met lezen, zelf 
schrijven van verhalen, strips, gedichten, luisteren naar verhalen, mening vormen en 
creatieve activiteiten. Dit alles passend bij het thema.  Tijdens de tentoonstelling als 
afsluiting van de Kinderboekenweek kunt u komen bewonderen wat er zoal aan bod is 
gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7-8 
Sport 
Ook in onze groep is de maandagochtend heel sportief geweest. Op 
de skates over een schans springen, remmen en bochten maken. Ze 
kunnen het allemaal. Tijdens de capoeira les hebben de kinderen in 
stapjes geleerd om salto’s te maken, wat een acrobaten zeg! 

 
 
Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek gaan we in groep 7-8 starten met het 
project wereldlezigers. Met dit opdrachtenspel worden leerlingen op meerdere momenten 
in de week gestimuleerd en geïnspireerd om te lezen en daarover te praten. De opdrachten 
leiden uiteindelijk tot meer leesplezier. Leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie 
zijn belangrijke uitgangpunten van dit opdrachtenspel dat past binnen het programma Rode 
Draad en aansluit bij de aanpak de Bibliotheek op school. Dit project zal ook na de 
Kinderboekenweek nog doorlopen. 



 
 

Ook gaan we aan het werk met het lespakket van Roald Dahl. 
Tijdens deze lessen staat het boek Sjakie en de grote glazen 
lift centraal, dit boek past goed bij het thema van de 
Kinderboekenweek; Reis mee! 

De kinderen van groep 8 gaan ook dit jaar weer meedoen met 
het groot Augdictee, ook dit dictee staat in het teken van het 
thema Reis mee! 

Ook maken we tijdens de Kinderboekenweek weer een start 
met de voorleeswedstrijd. Kinderen van groep 7 en 8 gaan in alle klassen voorlezen. Hier 
wordt één schoolkampioen uitgekozen, deze mag in 2020 gaan voorlezen in de Schalm. 

Verder gaan de kinderen een blog schrijven over de gouden Eeuw, wat ook het thema van 
geschiedenis is, we gaan filosoferen tijdens de lessen van de vreedzame school en bij crea 
gaan we een fantasievoertuig maken.  

Kom dus allemaal kijken naar onze tentoonstelling aan het einde van de Kinderboekenweek! 

 

Verkeersquiz 

Aan het begin van het schooljaar heeft groep 7-8 meegedaan aan een online 
verkeersquiz. We hebben dit zo goed gedaan dat we tot de finalisten 
behoren van Zuid  oost- Brabant! Samen met 4 andere scholen uit de regio 
gaan we strijden voor ‘de beste verkeersklas van Zuidoost- Brabant’. Dit zal 
plaats vinden op woensdag 9 oktober in de Schalm. Tijdens deze ochtend 
mogen 4 extra begeleiders bij de finale aanwezig zijn. Als u hierbij wilt zijn, 
kunt u zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht. 

 
Ik op het Sondervick 
Op 8 oktober gaat groep 8 op bezoek bij het Sondervick. Op deze dag gaan ze ervaren hoe 
het eraan toe gaat op het Voortgezet Onderwijs. De kinderen moeten deze dag op de fiets 
naar school komen.  

Vanuit het Voortgezet Onderwijs  
Helicon 
Het Helicon in Eindhoven heeft voorlichtingsmomenten voor leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoefte op: 
Dinsdag 5 en 26 november van 16.00 uur tot 21.30 uur op afspraak via 040-2595757 
Overige voorlichtingsmomenten; 
Workshopdag 19 november en 12 december  19.00 uur-20.30 uur  (zie website) 
Open dag 18 januari 10.30 uur-14.30 uur 
Minilessen 8 en 29 januari  13.15-16.15 uur (zie website) 

  


