
 

Nieuwsbrief  groepen 6                                   08-02-2019 

  

Inhoudelijk  

  

Rekenen  

Deze week is de Cito toets van rekenen afgenomen. Hierin moesten de kinderen de strategieën 

toepassen die ze dit eerste half jaar geleerd hebben.  De resultaten worden nu verwerkt en het 

resultaat zal komende week in Parnassys te zien zijn.  

In verband met deze Cito toets zijn we nog niet aan blok 7 van de methode begonnen. Hier zullen we 

komende week mee starten. 

 

W.O. 

We hebben het thema Regenten en Vorsten van geschiedenis deze week afgerond met een toets.  

De resultaten zijn verwerkt en de kinderen hebben meteen kunnen zien hoe ze het gemaakt hebben.  

Inmiddels zijn we ook al begonnen aan een nieuw thema van Natuur en techniek. Het thema heet: 

Wonderlijke natuurverschijnselen.  Donderdag zijn we gestart met hoofdstuk 1: Lekker warm. Hierna 

zal nog volgen: Wat een herrie!, Dat knettert!, Zo sterk als lucht en Proefmonsters.  

We zullen de kinderen ook voorafgaand aan de lessen een vraag mee naar huis geven. Dit geeft ze de 

mogelijkheid om thuis al in gesprek te gaan over het onderwerp en eventueel al met eigen inbreng te 

komen tijdens de introductie van de les. 

 

Bouw 

Via de mail hebben jullie informatie gekregen over Bouw: een leesinterventie programma voor 

kinderen in de onderbouw waarvan verwacht wordt dat zij moeite gaan krijgen met technisch lezen. 

Vorige week hebben de kinderen stage mogen lopen bij de kinderen van groep 7. Ze hebben gezien 

hoe zij de kinderen uit de onderbouw hierin begeleiden. Deze week zijn de kinderen van groep 6 

officieel zelf begonnen als tutor. We zijn blij met hoe de kinderen met deze verantwoordelijkheid 

omgaan. We hopen dat ze het met veel enthousiasme zullen voortzetten.  

 

 

Thema’s  

  

Koningsspelen 

Herhaling oproep 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar dat veel ouders (we denken ook aan grootouders, oppasouders, 
ooms en tantes) ons kunnen helpen, in de vorm van het begeleiden van de activiteiten, tot het mee 
klaar zetten (en weer opruimen) van materialen. 
 
U zult begrijpen dat voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is. 

    



Kunt u meehelpen? 
Graag dan vóór 15 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl (Leerkracht Rachel Smets 
BS EigenWijs) of j.schepens@veldvest.nl (Leerkracht Jac Schepens SBO Verrekijker). 
 
In de mail graag het volgende vermelden: 
- Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk rekening 
mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden:  

 helpen met klaarzetten; 
 begeleiden van een activiteit; 
 helpen met opruimen na afloop.                                                            

 
In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Sportdagcommissie  

 

Organisatorisch  

 

Korfbal 

Via de mail hebben jullie een brief gekregen voor het korfbaltoernooi op 13 april a.s. We zouden het 

fijn vinden wanneer u via de mail doorgeeft of uw zoon of dochter wil deelnemen aan het toernooi. 

Graag even uw naam, naam van het kind, mailadres en of u begeleider wilt zijn van een groepje, 

vermelden. Gelieve dit voor maandag 28 januari door te geven aan Debby Mutsaers 

(d.vdpalen@veldvest.nl).  

 

Schoolvoetbal 

Na het succes van de afgelopen 2 jaar, organiseert voetbalvereniging  MARVILDE opnieuw het 

Veldhovens Kampioenschap Schoolvoetbal voor Groep 5 en 6 op woensdag 3 april 2019; Sportpark 

Jongelingsveld – Kerkakkerstraat 139 – Veldhoven.  

   

Bij de organisatie van dit toernooi wordt onderscheid gemaakt tussen een Jongens- en 

Meisjestoernooi. Alle teams spelen met 6-tallen. Mocht het niet lukken een volwaardig Meisjesteam 

te maken, dan kunnen de meisjes ook met de jongens samen spelen; zij komen dan wel uit in het 

Jongens Toernooi.  

   

Bij de 2de editie van dit evenement waren 22 Jongensteams van 10 basisscholen ingeschreven. 

Helaas waren er niet voldoende Meisjesteams om een volwaardig toernooi te organiseren. Hopelijk 

is dat dit jaar wel het geval. De winnaar van vorig jaar bij de Jongens Groep 5/6 was Basisschool Op 

Dreef.  De Veldhovense kampioenen, zowel bij de Meisjes als Jongens, mogen deelnemen aan de 

Regionale kampioenschappen (15 mei) die mogelijk ook bij Marvilde zal worden verspeeld.  

   

Het toernooi start om 15.30 uur, duurt tot ongeveer 19.00 uur en zal gespeeld worden volgens de 

KNVB-regels (zie bijlage) voor 6-tallen op een kwart veld.   
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Als organiserende vereniging hopen wij dat alle Veldhovense basisscholen met zoveel mogelijk teams 

zullen inschrijven. De deelnemende scholen moeten zelf wel in de begeleiding van hun team(s) 

voorzien.  

   

U kunt uw kind aanmelden voor het schoolvoetbaltoernooi door een mail te sturen aan Debby 

Mutsaers, leerkracht groep 6B (d.vdpalen@veldvest.nl) o.v.v. de naam van uw kind en of u het 

team wilt begeleiden.  

 
Agenda  

- 22 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 

- 26 en 28 februari rapportgesprekken 

- 2 t/m 10 maart voorjaarsvakantie 

 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 22 februari.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Debby Mutsaers, Carlijn Elias en Karen de Vaan 
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