Week 37
4 september 2020

Welkom
Bij deze het eerste Zesje van dit schooljaar. ’t Zesje verschijnt om de week op vrijdag en zal voorzien zijn van alle
informatie die dit schooljaar voor groep 6 van belang is. In het informatieboekje dat uw kind mee naar huis heeft
genomen staat de algemene informatie over het schooljaar. In het Zesje zal de informatie wat specifieker en
uitgebreider zijn.
Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er in de groep gebeurt. Wij wensen alle
kinderen een fijn schooljaar in groep 6!
Informatieverstrekking
In ParnasSys staan de mailadressen van alle ouders en vanuit ParnasSys wordt alle informatie verstrekt. Mocht uw
mailadres gewijzigd zijn, kunt u contact opnemen met Iris Karacsony van de administratie
(i.karacsony@veldvest.nl).

Kennismakingsgesprekken
Net zoals voorgaande jaren zijn er geen kennismakingsgesprekken meer met alle
ouders. Wilt u toch graag een kennismakingsgesprek, laat dit ons dan via d e mail
weten. We proberen dit dan voor de herfstvakantie nog in te plannen. Verder gaan
wij met alle ouders van de kinderen die speciale zorg nodig hebben in gesprek voor
de herfstvakantie.

Ontmoetingsavond
Op donderdag 24 september 2020 staat de ontmoetingsavond gepland. De avond vindt plaats tussen 17.30 uur en
19.00 uur.
Het is nog niet helemaal bekend hoe deze avond vormgegeven zal worden. We moeten rekening houden met de
maatregelen omtrent het coronavirus.
We zullen u tijdig informeren hoe de avond precies zal worden vormgegeven.

Zwangerschapsverlof Yvonne
Juf Yvonne (groep 6B) verwacht in oktober haar eerste kindje. Komende woensdag heeft zij haar laatste werkdag en
dan gaat ze met verlof. Zij zal worden vervangen door juf Maureen (m.mijs@veldvest.nl) tot (naar verwachting) half
januari.

Brede School activiteiten

c

In het kader van groepsvorming in de Gouden Weken zullen de groepen 6 aan het begin
van dit schooljaar weer deelnemen aan theaterlessen en capoeira/zelfverdedigingslessen.
Op maandag 7, 14, 21 en 28 september zullen voor de groepen 6 theaterlessen worden
verzorgd door de Brede School Veldhoven.
Volgende week zullen ook de capoeira-/zelfverdedigingslessen van start gaan. Verdere
informatie ontvangt u hierover via een aparte mail.

Kringen

In groep 5 t/m 8 is het gebruikelijk dat we voor het vakgebied taal werken met verschillende kringen.
De leerlingen uit groep 6 hebben vandaag een kringenboekje ontvangen met daarin tekst en uitleg voor
de twee kringen die zij dit jaar gaan thuis gaan voorbereiden en op school zullen voordragen aan de klas. Het gaat
hierbij om een nieuwskring en een boekenpitch.
Op de voorkant van het kringenboekje vindt u de data waarop beide kringen voor uw zoon/dochter zijn ingepland.
Om ervoor te zorgen dat het aanbod van de nieuwskringen voldoende variërend is, hebben we met de leerlingen de
afspraak gemaakt dat zij een nieuwsbericht kiezen dat maximaal één week oud is. Voor de boekenpitch geldt dat
over elk boek maar één pitch gegeven mag worden. In de klas zal er een lijst komen te hangen waarop de leerlingen
aan kunnen geven over welk boek zij zullen pitchen.
Naast deze twee kringen zullen tijdens de taallessen uit de methode STAAL ook presentatievormen aan bod komen.
Dit behandelen we in de klas.

Klassenouder/luizenpluizen

Voor beide groepen 6 zijn we nog op zoek naar een klassenouder. Ondanks de perikelen van het Coronavirus en het
feit dat ouders op dit moment nog niet de school in mogen, zouden wij het toch fijn vinden om alvast in contact te
komen met ouders die dit dit schooljaar zouden willen doen.

We zijn ook nog op zoek naar ouders die willen luizenpluizen voor de beiden groepen 6. Aangezien ouders dus nog
niet de school in mogen, gaan we nog niet van start met het luizenpluizen. Toch zouden wij het fijn vinden om ook
alvast in contact te komen met ouders die dit (zodra het weer mag en
kan) zouden willen doen.
Als u klassenouder of luizenpluisouder zou willen zij voor groep 6A, mag
u een mailtje sturen naar w.vreeswijk@veldvest.nl.
Als u klassenouder of luizenpluisouder zou willen zij voor groep 6B, mag
u een mailtje sturen naar m.mijs@veldvest.nl.

Huiswerk
De leerlingen van groep 6 zullen vanaf vrijdag 11 september huiswerk meekrijgen.
Het huiswerk kan bestaan uit twee maak-werkbladen of uit leerblad(en) voor een
toets Engels of wereldoriëntatie (toetsen voor bijv. rekenen/ taal en spelling zullen
op verschillende dagen na afronding van het hoofdstuk worden afgenomen).
De leerlingen krijgen een week de tijd om hun huiswerk te maken. De toets (Engels
of wereldoriëntatie) waarvan de leerlingen dus een leerblad hebben meegekregen
naar huis, zal dan ook op de vrijdag een week later getoetst worden.
Als het maak-huiswerk eerder af is, mag dat natuurlijk al eerder weer mee naar school, maar uiterlijk de vrijdag erop
moet het worden ingeleverd. Het huiswerk is de verantwoordelijkheid van de leerlingen. Vergeten is menselijk en
alles moet natuurlijk worden geleerd, maar na twee keer het huiswerk vergeten of niet af hebben, krijgen de
leerlingen van ons extra werk mee naar huis.

Agenda
-

Woensdag 23 september: studiedag, de leerlingen zijn dan vrij
Vrijdag 18 september: volgende Zesje

Verjaardagen
dinsdag 1 september: Luwan
zondag 13 september: Mika
maandag 14 september: Len

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Met vriendelijke groet,
Wendy, Geertje, Maureen en Yvonne

