
 

Week 6 

7 februari 2020 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen 

Blok 7 is inmiddels gestart. We zijn begonnen met erafsommen op de getallen. De kinderen weten inmiddels waarom 

ze achteraan op de getallenlijn moeten beginnen en kunnen dit ook toelichten. Verder in het blok komen o.a. rijgen 

op een lege getallenlijn, het klokijken met uren, halve uren, kwartieren en minuten en de jaarkalender aan bod.  

Inmiddels hebben de kinderen voor de eerste keer laten zien hoeveel keersommen van 2 ze in 1:30 min kunnen 

maken. Op woensdag hebben we dit geoefend en vandaag hebben we gekeken of we onze eigen score konden 

verbeteren. Komende week is het tafeltje van 5 aan de beurt. De kinderen hebben weer een blad als huiswerk 

meegekregen en kunnen op www.tafeldiploma.nl nu het tafeltje van 5 oefenen. Let op dat de kinderen wel inloggen. 

Dan worden de scores bewaard. 

 

 

Thema’s 

 

Carnaval (herhaling) 
Het duurt nog even, maar vrijdag 21 februari is het carnaval op school. Wij zijn nog op zoek naar ouders, opa's of 
oma's die willen komen schminken op die dag. Graag horen wij wie zich hiervoor wil opgeven. Aanmelden kan via: 
j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende reacties. 
 
Namens de carnavalscommissie. 

 
Muziek vanuit Art4U. 
Art4U-Brede School Muziekfestival 
Op dinsdag 10 maart organiseren wij het Art4U-Brede School Muziekfestival. De kinderen van de Muziekbende zullen 
het grootste deel van de voorstelling verzorgen, waarmee ze kunnen laten horen wat zij intussen hebben geleerd. 
De voorstelling – in Theater De Schalm - begint om 19:00 uur en zal ongeveer één uur duren. 
  
De gastdocenten van Art4U zullen de kinderen voorbereiden op het optreden. 
Een ervaring om nooit te vergeten! 
  
In de aparte bijlage vindt u verdere informatie voor het deelnemen en het bestellen van kaartjes of het opgeven als 
hulpouder.  
U kunt het formulier invullen en retourneren, of de desbetreffende gegevens via de mail naar de leerkracht van uw 
kind sturen. 
 
We hopen op vele aanmeldingen, zodat we kunnen laten horen wat we hebben geleerd! 
  
Voetbal en korfbaltoernooi 

Afgelopen week hebben de kinderen een brief meegekregen voor het schoolvoetbaltoernooi (25 maart) en het 

korfbaltoernooi (4 april). Wanneer uw kind hieraan wil deelnemen ontvangen wij graag het briefje retour, of kunt u dit 

naar de groepsleerkracht van uw kind mailen. De teams hebben hierbij begeleiding nodig van een volwassene. Graag 

aangeven of u in de gelegenheid bent om een groepje te begeleiden.  

http://www.tafeldiploma.nl/
mailto:j.hittema@veldvest.nl


 
Koningsspelen 
Beste ouder(s), verzorger(s) 
 
Vrijdag 8 mei organiseren we zoals elk jaar voor alle groepen de jaarlijkse Koningsspelen. Dit jaar vindt de 
koningsspelen dus plaats na de meivakantie, i.v.m. de Centrale Eindcito voor de schoolverlaters. 
 
De leerlingen van de groepen 1-2 en 3 en de jongste leerlingen van de Verrekijker (OB en MB1) sporten op de grote- 
en kleine speelplaats bij de school. De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 en de groepen MB2, MB3, BB1, BB2A en 
BB2B van de Verrekijker gaan sporten op de velden bij de Parasol. De schoolverlaters van Eigenwijs en De Verrekijker 
begeleiden groepjes leerlingen bij de onderbouw. 
 
Maandag 3 februari heeft uw kind een brief mee naar huis gekregen waarop u als ouder/verzorger aan kunt geven 
mee te willen helpen tijdens de koningsspelen. Dit strookje kunt u inleveren bij de groepsleerkracht. Echter mag u 
zichzelf ook opgeven via de mail:  
Voor ouder(s)/verzorger(s) van EigenWijs kunt u mailen naar: m.vanhoof@veldvest.nl en voor de Verrekijker kunt u 
mailen naar: v.raijmakers@veldvest.nl graag voor donderdag 20 februari. 
 
Als u zich aanmeldt via de mail, graag het volgende vermelden: 

 Uw naam 

 Naam van uw kind(eren) + de klas(sen) 

 Voorkeur hulp bij onderbouw (schoolplein) of bovenbouw (parasol) (Als commissie proberen wij hier zoveel 
mogelijk rekening mee te houden) 

 Waar u zich voor wilt aanmelden: 
O Helpen met klaarzetten, vanaf 8.30 uur. 
O Begeleiden van een activiteit, tussen 9.15 uur – 11.45 uur. 
O Opruimen na afloop 11.45 uur – 12.15 uur. 

In de week van 13 april krijgt u per mail een bevestiging van uw opgave met aanvullende informatie. 
 
Wij hopen op een grote hoeveelheid aanmeldingen! 
 
Wij wensen iedereen alvast een fijne, sportieve en gezellige dag toe! 
 
De Sportdagcommissie 
 

Organisatorisch 

 

Agenda 

- Vrijdag 14 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. 

- Maandag 17 en donderdag 20 februari vinden de oudergesprekken plaats. 

- 21 februari vieren we carnaval op school. De kinderen mogen verkleed komen. 

- Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari is de voorjaarsvakantie. 

 

Hiep Hiep Hoera 

 
De komende 2 weken zijn de volgende leerlingen jarig:  

 

In groep 4b zijn Thijs en Keo jarig. 

 

Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag!  

mailto:m.vanhoof@veldvest.nl
mailto:v.raijmakers@veldvest.nl


 
 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op 21 februari.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


