
 

Week 21 

24 mei 2019 
 

 

 

 

Spelling  

 

We oefen op dit moment de volgende onderdelen: 

Woorden met 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.   

 

Kangoeroe Wedstrijd 

De uitslag van de Kangoeroe Wedstrijd is binnen! 

Wat hebben de rekensterke-leerlingen van de groepen 

4 het goed gedaan! 

Teun hoorde met zijn score van 98 punten, zelfs bij de beste 1,5% van heel Nederland (van groep 4) 

Ook Don had met 68 punten een hele hoge score, waarbij hij tot de beste 15% van heel Nederland behoorde. 

Een aantal leerlingen hebben een extra prijs ontvangen omdat ze het zo goed hebben gedaan! 

En alle deelnemers hebben een persoonlijk Certificaat, een boekje en een kleine puzzelkubus ontvangen.   

Gefeliciteerd allemaal! We zijn supertrots op jullie! 

 

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.  



 
 

 

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!! 

 
Sem (4B) 

Hiep, hiep, hoera alvast een fijne verjaardag!    

                                                                                                                                                    

 

Agenda 
 

- 29 mei; IVN natuursprong 
- 30 en 31 mei; vrij ivm Hemelvaart 
- 10 juni; vrij ivm 2e Pinksterdag 
- 11 juni schoolreis  

 

Met hartelijke groeten,  

Leerkrachten groep 4; Leonie Mooren, Juul Wijnen en Laura Neutkens 


