
 

Week 8 

21 februari 2020 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen 

We zijn aan het einde gekomen van blok 7. Na de vakantie zullen we starten met blok 8. De doelen die hierin 

aangeboden worden zijn de volgende: aftrekken t/m 100 op de lege getallenlijn aan de hand van de strategie rijgen, 

het herhalen van de tafels van 2,3,4,5 en 10 en de kinderen gaan aan de slag met wegen. Ook leren de kinderen dat 

wanneer een keersom wordt omgedraaid, dit voor de uitkomst geen verschil maakt.  

Daarnaast zien we dat beide klassen volop aan het oefenen zijn met de tafeltjes. Inmiddels hebben we al geoefend 

met de tafel van 2, 5 en deze week stond 10 centraal. De kinderen krijgen geen huiswerk mee voor in de vakantie. Na 

de vakantie zullen de kinderen op vrijdag het tafeltje van 3 mee naar huis krijgen. 

Naast dat het fijn is dat de kinderen oefenen gaat het ook om snelheid. De kinderen kijken of ze hun eigen score 

kunnen verbeteren. We oefenen de tafels om ervoor te zorgen dat aan het eind van het jaar een aantal tafels al 

geautomatiseerd zijn. Dat wil zeggen dat de kinderen een tafelsom binnen 3 seconden kunnen beantwoorden. 

 

Taal: 

Ook het blok van taal is afgerond. We hebben voor de vakantie nog de toets afnemen. Na de vakantie zullen we gaan 

starten met de schrijfopdracht die bij dit thema hoort. We gaan hierbij aan de slag met het schrijven van een zelf 

bedacht recept. De kinderen hebben in de voorgaande lessen al geleerd wat een recept is en wat je hiermee kan 

doen. Nu leren de kinderen het recept, aan de hand van een goede indeling, pakkende kopjes en een uitnodigende 

tekening, schrijven en presenteren aan andere kinderen.  

 

Spelling: 

Het blok van spelling is inmiddels afgerond. Na de vakantie zullen we nog een aantal herhalingslessen plannen en 

vervolgens alweer starten met blok 6. Hierin komende volgende regels en categorieën aan bod:  

-woorden met meerdere categorieën: de categorieën worden van links naar rechts, in de leesrichting, verwoord; 

-au-plaat: de au-plaat wordt uitgebreid met woorden die niet in de au-rap voorkomen; 

-klankgroepenwoord: het klankgroepenwoord wordt uitgebreid met woorden met een klankgroep én een andere 

categorie;  

-zelfstandig naamwoord: de kinderen maken kennis met het zelfstandig naamwoord. De regel die bij het zelfstandig 

naamwoord hoort, is: het zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of ding. Je kunt er een lidwoord 

voor zetten.  

-lidwoord: ook leren de kinderen het lidwoord kennen. Deze wordt op hetzelfde moment aangeboden als het 

zelfstandig naamwoord. De regel die bij het lidwoord hoort, is: het lidwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord. Het 

staat voor een zelfstandig naamwoord.  

 

 

Thema’s 

 

Carnaval 
Het carnavalsfeest was weer een groot succes. We hadden mooi verkleden kinderen en hebben een leuk optreden 
gehad van vertelgroep Verve. Nu gaan we genieten van een welverdiende vakantie! 



 

 
Muziek vanuit Art4U (herhaling). 
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. Mocht uw kind toch mee 
willen doen, kunt u uw kind opgeven bij Ot Ottenheim (otottenheim@bredeschoolveldhovenmidden.nl). Graag de 
naam van uw kind, de naam van de school en de klas vermelden.   
  
De gastdocenten van Art4U zullen de kinderen voorbereiden op het optreden. 
Een ervaring om nooit te vergeten! 
  
Voetbaltoernooi 

We hebben al een aantal aanmeldingen gekregen voor het voetbaltoernooi. Een aantal kinderen geven aan graag mee 

te doen, maar daar hebben we geen brief van gekregen. U kunt ook een mailtje sturen naar de groepsleerkracht om 

uw kind op te geven voor het voetbaltoernooi van woensdagmiddag 25 maart (vanaf 15.30 tot ongeveer 18.30) bij 

Marvilde. De kinderen zullen in teams van 6 tegen 6 spelen. 

 

Koningsspelen 

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 MB, BB van de Verrekijker gaan sporten 

op de velden bij de Parasol. De schoolverlaters van Eigenwijs begeleiden 

groepjes leerlingen bij de onderbouw.   

We hebben tot nu toe al veel opgaves gekregen van ouders die mee kunnen 

helpen op deze dag, maar we zijn er nog niet. We hebben nog meer ouders nodig 

die ons op deze dag ondersteunen.  

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 vóór woensdag 4 maart.  

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. 
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Organisatorisch 

 

Agenda 

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

- 12 maart is er een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 

 

Hiep Hiep Hoera 

 
De komende 3 weken zijn de volgende leerlingen jarig:  

 

In groep 4a is Skye jarig. 

In groep 4b zijn Sáad, Sophie en Troy jarig. 

 

Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag!  
 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op 15 maart.  

 

Wij wensen u alvast een fijne vakantie! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes de Hond en Karen de Vaan. 


