
 

29-11-2019 

Week 14 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

  
Rekenen  
We zijn bezig met blok 5.  
 
De doelen die voor blok 5 centraal staan:  

 Rekenen t/m 1000  

 Vermenigvuldigingen als 4 x 16, uitrekenen m.b.v. splitsen :4 x 10, 4 x 6  

 Deelsommen   

 Lengtematen: km, hm, m   

 Het gebruik van een verhoudingstabel   
 
 
Computerprogramma’s voor thuis  
Kinderen kunnen ook thuis oefenen met www.rekentuin.nl , www.spellingoefenen.nl en   
www.tafeldiploma.nl.  
Hiervoor hebben de leerlingen allemaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hangen in de klas 
en de kinderen kunnen ze op een briefje schrijven om ook thuis te oefenen. 
 
 
 
 
 

Organisatorisch 

 

 

Echt veldhovenz on ice 
Op donderdag 12 december mogen we naar de schaatsbaan op “de Plaatse” in 
Veldhoven dorp. Ouders die rijden, mogen ook als begeleiding mee schaatsen als 
ze dat leuk vinden. Kinderen die zelf schaatsen hebben, mogen deze ook 
meenemen.  
 
Het is heel belangrijk dat de kinderen allemaal handschoenen aan hebben of 
meenemen. Zonder handschoenen aan mogen de kinderen niet de schaatsbaan 
op.  
 

 

 

 

http://www.rekentuin.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/


 

 

 

 

Thema 

 

 

Sinterklaas  

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. 

 

 

Reflectionday  

Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker gaan van 1 december 2019 tot en 

met 21 januari 2020 deelnemen aan het project 

‘’Reflectionday’’. Reflectionday is een project dat door VanSchijndelAdvies (VSA) 

is ontwikkeld. Zichtbaarheid en reflectie staan hierin centraal en zorgen voor 'n 

betere verkeersveiligheid. Gedurende deze periode wordt er vooral aandacht 

geschonken aan goed zichtbare kleding en materialen in het verkeer bij 

basisschoolkinderen. Vandaag hebben de leerlingen hier een les over gehad en 

zijn de materialen uitgereikt.   

 

 

 

Agenda  

 
Donderdag 5 december:  surprise + sint op school  
Vrijdag 6 december:  inloop 9:30 tot 9:45  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verjaardagen  
 
 
December   
Groep 5B: Jeremy, Julian, Cas 
 
 
Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Joyce, Judith en Claudia 


