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Wist je dat? 

 
       

- Het bezoek van de ouders in groep 3 een groot succes was! 
- Sinterklaas morgen (zaterdag 16 november) in Nederland arriveert.   
- Het Sinterklaasjournaal iedere dag om 18:00 uur op NPO 3 te zien is.   
- We het Sinterklaasjournaal ook kijken in de klas, en we dit allemaal erg spannend vinden. Hoe zal 

Sinterklaas in Nederland aankomen?   
- De ontwikkelgesprekken afgelopen donderdag hebben plaatsgevonden en komende dinsdag nog 

zullen plaatsvinden. 
- We alweer begonnen zijn aan kern 5 van rekenen. 
-  Er weer een drukke, gezellige tijd voor de kinderen aankomt.  
-  We op woensdag 20 november het Judospektakel hebben in de Ekkerman. Meer informatie volgt 

verderop in de nieuwsbrief. 
- Op dinsdag 26 november de kinderen hun gymschoen mogen zetten in de klas.   

Kunt u ervoor zorgen dat uw kind daarvoor een gymschoen bij zich heeft.  
- We op donderdag 28 november met beide klassen naar het Sinthuis in het Oude Slot op bezoek 

gaan.  
 
 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                             
                                                                                                         

Inhoud 
 
 
           
Deze letters en woorden kennen we al:  
   
 

Kern 1  

i-m-r-v-s-aa-p-e 

ik-maan-roos-vis-sok-aan-pen-en 

kern 2 

t-ee-n-b-oo 

teen-een-neus-buik-oog 
kern 3 

d-oe-k-ij-z 

doos-poes-koek-ijs-zeep 

kern 4  

h-w-o-a-u 

huis-weg-bos-tak-hut 

 

Dit gaan we leren in kern 5: 

eu-j-ie-l-ou-uu 

reus-jas-riem-bijl-hout-vuur 

 

Het thema van deze kern is ‘Sprookjes’ of ‘Verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in 

een sprookje over een reus.  

 

De letter ‘eu-ou’ 

Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze letters uit twee tekens. Voor de kinderen is de eu echter 1 

letter. U praat dus over de letter –eu-, en niet over de letters e-u. 

 

Het is belangrijk dat uw kind thuis elke dag oefent met  het meegebrachte huiswerkblad, zodat het kind op niveau 

kan blijven lezen. 

   

 
      



 
 
 
 

Rekenen 
 
We zijn deze week begonnen met kern 5. 

 

 

 

 



 

 

 

Organisatie 

 
Judospektakel 
 
Vandaag hebben we de judolessen op school afgesloten in de laatste judogymles. Komende woensdag 20 
november zal er een judospektakel plaatsvinden in de Ekkerman van 11:00 tot 12:00 uur. Wij willen hier 
lopend naar toe gaan. Een vraag voor hulpouders is al onderweg via de mail.  
De kinderen zullen deze dag iets later terug op school zijn, rond 12:30 uur.  
 
 
Bezoek Sinterklaashuis 

Op donderdag 28 november bezoeken beide klassen het Sinthuis in het Oude Slo van 10:00 tot 11:00 uur. 
Ook hiervoor hebben we via de mail om hulpouders gevraagd die kunnen rijden.  

 
Sinterklaasfeest op school 

 

5 december is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn pieten op Veldhoven Midden. 

Op deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De ouders (met jongere broertjes/zusjes) die de 
aankomst ook willen meemaken, vragen we om buiten te wachten. Vanwege veiligheidsaspecten en om 
ervoor te zorgen dat de kleinere kinderen alles goed kunnen zien, verzoeken wij ouders om achter de 
gespannen linten en het muurtje te staan (dus in de wadi’s). Het is op dat moment ook van belang dat er 
geen auto’s op de taxistandplaats staan. De Sint zal rond 8.40u op school arriveren en op een feestelijke 
wijze worden ontvangen. Daarna gaan alle groepen weer terug naar de klassen. Sinterklaas en zijn pieten 
zullen de jonge, niet-schoolgaande kinderen dan nog even begroeten met een handje vol strooigoed. 

Bij slecht weer, zal de geplande intocht op het schoolplein niet doorgaan. De intocht van Sinterklaas vindt 
dan in de school plaats, voor onze eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes 
kunnen hierbij dan niet aanwezig zijn. 

Mochten er relevante / medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de traktatie 
verzoeken we u dit door te geven aan de groepsleerkracht. 

 
 
Belangrijke data 
 

- 20 november: judo eindspektakel in de Ekkerman. Houdt deze datum vrij want u mag hier als ouder 

bij zijn.  

- 26 november (gym)schoen zetten in de klas.  
- 28 november bezoek Sinthuis 

- 5 december bezoek Sint aan school. 



 

 

 
 

Jarigen van de maand  

 

Jarigen van de maand november 
 

Groep 3A Groep 3B 

Reza 
 

 

 

 

 

Groetjes, de leerkrachten van groep 3 


