
 

Week 19 

10 mei 2019 
 

 

 

 

Spelling  

 

We oefen op dit moment de volgende onderdelen: 

Woorden met a, u, o, e aan het einde van het woord, de s/z en de lange klank/korte klank regel. 

 

Rekenen  

 

In blok 11 werken we aan de volgende doelen:  

 

REKENEN T/M 100: 

- Aan het eind van dit blok kunnen wij getallen optellen en aftrekken op de lege getallenlijn door te rijgen 

langs een rond getal of door te rekenen met teveel. 

 

VERMENIGVULDIGEN: 

- Aan het eind van dit blok kennen wij alle tafels van  

1 t/m 5 en 10 uit ons hoofd.  

 

MEETKUNDE: 

- Aan het eind van dit blok kunnen wij getekende voorwerpen vergroten of verkleinen. 

 

VERHOUDINGEN: 

- Aan het eind van dit blok kunnen wij de verhouding tussen aantal en de prijs bepalen.   

 

Tafeldiploma’s 

Daarnaast zijn wij gestart met de tafeldiploma’s. Het is belangrijk dat de kinderen ook thuis blijven oefenen met de 

tafels. Oefen hierbij steeds 1 tafel door elkaar. Dit kan bijvoorbeeld via rekentuin of tafeldiploma.nl . 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

Komende weken gaan we in gesprek over onze gevoelens en emoties aan de hand van de lessen uit de Vreedzame 

school.   

Ook het samenwerken en het geven van complimenten blijft de komende periode een belangrijk onderdeel van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 

Atletiek finale 
 

Op zondag 19 mei vindt de atletiekfinale plaats, wij wensen de leerlingen die deelnemen heel veel succes! In de 

bijlage vindt u een informatiebrief omtrent verschillende atletiekevenementen.  

 



 

IVN - natuursprong 

 

 

Op woensdag 29 mei gaan wij met beide groepen 4 met het IVN naar de activiteit ‘natuursprong. Tijdens deze 

activiteit kunnen de kinderen vies worden aangezien we onder andere hutten gaan bouwen en een stormbaan 

hebben. Het is dus gewenst dat uw zoon/dochter oude kleren draagt. In geval van regen zal deze activiteit toch 

gewoon doorgaan. Voor meer informatie kunt u de brief in de bijlage bekijken.  

 

Schoolreisje  

 

Dinsdag 11 juni is het zover: de kinderen gaan op schoolreis! De kinderen uit de groepen 4/5 van basisschool 

EigenWijs en MB2 van de Verrekijker gaan naar de Beekse Bergen. 

Om 8.30u worden de kinderen in de eigen groep verwacht. Zij zullen rond 9.00u met de bus vertrekken. De kinderen 

zijn rond 15.00u terug op school. De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, gelieve geen auto’s daar te parkeren. 

De kinderen moeten zelf een goede rugzak meenemen met daarin fruit, eten en drinken voor de gehele dag. Het is 

het makkelijkst om een drinkflesje mee te nemen, zodat de kinderen het flesje gedurende de dag kunnen navullen. 

De kinderen mogen snoep meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Geld en een telefoon hebben de kinderen 

niet nodig. Denkt u verder aan zonnebrand bij warm weer en eventueel een regenjas bij slechter weer. 

Om de kinderen van onze school goed te herkennen, vragen wij u om uw kind een wit T-shirt aan te geven. 

Wij hebben er zin in! 

 

Medezeggenschapsraad Veldhoven Midden 

 

Basisschool EigenWijs en SBO de Verrekijker hebben een gezamenlijke schoolraad waarin de medezeggenschapsraad 

opgenomen is. In deze schoolraad praten ouders en personeel mee over het beleid van de school. De zittingstermijn 

van een ouder loopt af en is bereid om zich herkiesbaar te stellen. We willen u de mogelijkheid geven om u aan te 

melden. Mochten er aanmeldingen zijn schrijven we verkiezingen uit. U kunt zich tot en met 24 mei 2019 aanmelden 

bij de voorzitter van de schoolraad, Lisanne Oerlemans (lhs.kopinga@summacollege.nl) 

 

 Hiep hiep hoera!! 

 
Amber (4A), Pascal (4B) 

Hiep, hiep, hoera alvast een fijne verjaardag!    

 

                                                                                                                                                    

 

Agenda 
 

- 21 mei; start toetsen Cito 
- 29 mei; IVN natuursprong 
- 30 en 31 mei; vrij ivm Hemelvaart 

 

Met hartelijke groeten,  

Leerkrachten groep 4 

Leonie Mooren, Juul Wijnen en Laura Neutkens 



 

 

 
 

Brede school Veldhoven – atletiekproject groep 4 

 
Beste deelnemer Atletiekproject,   
 
De afgelopen periode heb je deelgenomen aan het project Atletiek op school voor de doelgroep groep 4.  
We hopen dat je het leuk hebt gevonden.  
Helaas doe je niet mee aan het slotevenement op zondag 19 mei, maar er is nog wel een gaaf ander 
evenement op 22 juni. Als je het atletiek heel leuk vond, kun je misschien wel meedoen aan deze dag!  
 
Ben je niet aangemeld voor de atletiekfinale op zondag 19 mei? Maar heb je eigenlijk toch wel zin om 
deel te nemen? Laat het dan zo snel mogelijk weten via denicevanamstel@bredeschoolveldhoven.nl er 
zijn nog plaatsen beschikbaar!  
  

Over GVAC 
Samen bewegen is leuk en gezond. Spelenderwijs ga je tijdens de trainingen bij GVAC aan de slag om de 

verschillende onderdelen van atletiek onder de knie te krijgen. Sprinten, hardlopen, werpen en 

springen. Het leuke is, dat iedereen wel ergens goed in is. Vanaf 6 jaar kun je al lid worden en meedoen 

aan verschillende wedstrijden. In de zomer zijn dit veelal meerkampen op de baan en in de winter de 

crosswedstrijden in het bos.  

De pupillen trainen in de zomer  (van 1 april tot eind oktober) op woensdag- en vrijdagavond op de baan 

en in de winter (1 november tot 30 maart) op woensdagavond in de zaal en op zaterdagochtend in het 

bos.  

De pupillen trainen allround, dat wil zeggen dat er afwisselend getraind wordt op sprinten, springen, 

werpen en hardlopen.  De onderdelen worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Ook de 

afstanden zijn aangepast aan de leeftijd en worden heel geleidelijk opgebouwd. Zo kun je zelf ontdekken 

wat je het beste kunt en wat vooral belangrijk is, welke onderdelen je het leukst vindt.  

 

Wil jij graag een keer mee doen? 

Uiteraard kan dat. Iedereen mag een maand gratis mee komen trainen om uit te proberen of je atletiek 

leuk vindt. Kom in je sportkleding naar de training en je kunt meteen een keer meedoen. Meld je wel 

van te voren even aan via info@gvac.nl , zodat wij op de hoogte zijn dat je mee komt doen.  

Trainingen  

Locatie :  

Sportpark bij “De Kempencampus” 

Knegselseweg 40 

5504 NC 

Veldhoven 

Website: www.gvac.nl 

Tijden zomer (1 april – eind oktober)  

Woensdag  18:15 – 19.30uur   Vrijdag    18:15 – 19.30uur 

Tijden winter (1 november – eind maart) 

Woensdag  18:15 – 19.30uur  Zaterdag  10:00 – 11.15uur 

 

mailto:denicevanamstel@bredeschoolveldhoven.nl
http://www.gvac.nl/


 

 

 

 
Veldhoven10Miles 

Wil je aan een echte hardloopwedstrijd mee doen, dan kan dat ook. Op 22 juni organiseert GVAC de 

Veldhoven10Miles. Een wedstrijd met een parcours rondom de Kempencampus. Vanaf 4 jaar kunnen je 

al mee doen. Je krijgt een echt startnummer en uiteraard een medaille bij de finish. Voor de nummers 

1,2 en 3 is er een officiële prijsuitreiking. 

Ieder jaar krijgt de school met de meeste deelnemers de schoolprijs, dus nodig al je klasgenootjes uit om 

mee te doen en maak kans op deze mooie prijs. Deelname aan de kidsrun en kiddyrun is gratis. 

Meer informatie kun je vinden op http://www.veldhoven10miles.nl/ 

 
 
Meer informatie  
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, neem dan contact op met Denice van Amstel, 
Combinatiefunctionaris Sport, Brede School Veldhoven, tel. (040) 253 34 43 of e-mail: 
denicevanamstel@bredeschoolveldhoven.nl  
 
Met sportieve groeten,  
Namens Team Brede School Veldhoven & GVAC 
 
Denice van Amstel 



 


