
 

Week 38 

18 september 2020 
 

 

  

 

Inhoud 

 

 

Huiswerk 

Het rekenblad ‘delen' was lastig voor de leerlingen foutje van de leerkrachten, dus ze hebben een ander rekenblad 

meegekregen naar huis. Mochten leerlingen thuis extra willen oefenen, kunnen ze dat altijd doen via Zuluconnect: 

• Nieuwsbegrip: hier staan woordenschatlessen 

• Rekentuin 

• Topomasters; hierin kunnen ze de Levels oefenen die openstaan 

• https://leestrainer.nl/Woordenschat/staal/groep7/index.html hier kunnen de leerlingen woordenschat 

oefenen van het thema wat we op dat moment op school behandelen.  

 

Verder kunnen ze ook altijd oefenen op: 

• www.spellingoefenen.nl 

• www.citotrainer.nl 

• www.kids4cito.nl  

 

Taal 

De leerlingen hebben afgelopen week de taaltoets gemaakt van blok 1. 

We gaan nu starten met thema twee, dit thema gaat over familie. De 

leerlingen kunnen thuis oefenen met woordenschat met de link 

hierboven.  

 

Rekenen 

Ook voor rekenen zijn we inmiddels gestart met het tweede blok. Zo hebben we al geleerd hoe we cijferend kunnen 

vermenigvuldigen. De getallen worden steeds groter, zo weten we al goed we getallen tot een miljard moeten 

schrijven in letters en in cijfers.  

 

 

 

Burgerschap 

 
 

We hebben deze week wederom een aantal activiteiten gedaan in de klas omtrent de ‘Gouden weken’: 

 

Capoeira 

Bij Capoeira hebben we met verschillende posities geoefend. Misschien kunt u uw zoon of dochter het eens een 

keertje voor laten doen thuis.  

 

 

 

 

https://leestrainer.nl/Woordenschat/staal/groep7/index.html
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.citotrainer.nl/
http://www.kids4cito.nl/


 
Theaterlessen 

Bij theater hebben we het spelletje Zip-Zap-Boing gespeeld. Hierbij moeten de leerlingen elkaar non verbaal een 

boodschap doorgeven op tempo. We hebben het nu al een aantal keren gespeeld en worden er steeds beter in. Ook 

leren we ons steeds meer uit te drukken in verschillende emoties.  

 
Takenkaart 
Tijdens de takenkaart tijd leren we zelfstandig te werken en samen te werken. De 
leerkracht is dan bezig met groepjes leerlingen te begeleiden die wat extra instructie 
nodig hebben of een gesprekje. De leerlingen mogen de leerkracht dan niet storen en 
zullen zelfstandig een oplossing moeten bedenken wanneer ze ergens tegenaan lopen. 
Der leerlingen vinden het nog lastig om het werk wat ze gemaakt hebben goed na te 
kijken en te beoordelen. Dit is een doel voor de komende periode.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisatie 
 
 
Juf Amy 

Mijn naam is Amy Lintsen en aankomend schooljaar heb de gelegenheid gekregen om stagiaire te mogen zijn bij 
groep 7A. Ik volg momenteel de opleiding onderwijsassistent aan het Summa College te Eindhoven. Dankzij een 
verkort traject zit ik al in mijn laatste leerjaar en hoop ik aan het einde van dit schooljaar mijn diploma voor 
onderwijsassistent in ontvangst te mogen nemen. Naast het feit dat ik stagiaire ben in groep 7A zal ik ook regelmatig 
te vinden zijn bij groep 7B. 

Tijdens mijn opleiding tot dierverzorgster heb ik meerdere keren voor een klas gestaan. Hierdoor ben ik erachter 
gekomen hoeveel voldoening ik uit het onderwijs kan halen. Het is een geschenk om kennis te mogen overdragen en 
om kinderen hierdoor te zien groeien in hun ontwikkelingsproces. Tijdens mijn laatste leerjaar verwacht ik nog veel 
ervaringen op te mogen doen bij basisschool Eigenwijs, omdat er altijd nog genoeg te leren valt. Ik steef ernaar om 
aan het einde van het schooljaar een persoonlijke band op te hebben gebouwd met de kinderen en dat zij zich goed 
kunnen voelen in een veilig klimaat. Uiteraard zal ik mijn best doen om de kinderen op verschillende vlakken iets bij 
te leren wat bij hun eigen niveau past. Maar aan het einde van de dag zal ik waarschijnlijk nog veel meer leren 
dankzij de denkwijze en het doen en laten van de kinderen. Daarmee gezegd hoop ik om een klein deel bij te mogen 
dragen aan de ontwikkeling van de kinderen van groep 7 zodat zij aan het einde van het schooljaar klaar zijn om 
groep 8 te kunnen gaan! 

Ontmoetingsavond 24 september vervalt 
In plaats van de ontmoetingsavond hebben de leerkrachten samen met de leerlingen een filmpje opgenomen en 
versturen we deze via de mail op woensdag 23 september. Dit filmpje geeft een beeld van onder andere de 
groepsafspraken, het lesaanbod, het dagprogramma, de wijze waarop de leerlingen gedurende dag van en met 
elkaar leren et cetera. 
 
Indien u na het bekijken van het filmpje nog vragen heeft, dan is er in de week van 28 september a.s. de 

mogelijkheid om deze te stellen via een digitale ouderbijeenkomst, waarin wij de vragen zullen beantwoorden. Voor 

de groepen 7 is dat op donderdag 1 oktober tussen 19.30-20.00 uur. 



 
Wij vernemen graag of u wilt deelnemen aan (een van) deze bijeenkomsten. We verzoeken u daartoe een mail te 

sturen aan de leerkrachten van uw kind(eren), zodat zij u uit kunnen nodigen voor de digitale ouderbijeenkomst. U 

ontvangt dan een link via de mail waarmee u tijdig kunt inloggen voor de digitale ouderbijeenkomst. 

Doorgeven afwezigheid leerling 
Mocht een leerling afwezig zijn door ziekte, medische behandelingen et cetera, wilt u dan een mail sturen naar beide 
leerkrachten die voor de groep staan en de administratie via admin.veldhovenmidden@veldvest.nl  De administratie 
kan dan dit dan meteen in Parnassys zetten en ook de leerkrachten nemen het op in de planning, alvast bedankt. 
Als u de leerling (eerder) op komt halen, vragen wij u buiten bij de ingang (gele deur) te wachten en komt de 
leerkracht uw kind naar buiten brengen. Leerlingen die later op school komen, kunnen zelf naar binnen lopen. 
 
Wel of niet naar school i.v.m. ziekte 
Als u twijfelt of uw kind naar school mag komen, kunt u de informatie op deze site raadplegen om een goede 
afweging te maken: 
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/ 

 
Luizen 
Denkt u aan het luizen pluizen thuis? Mocht uw kind luizen hebben, dan horen wij dat graag. Wij kunnen dan een 
algemene brief mee naar huis geven om alle ouders te informeren. 
 
Klassenlijst 
In verband met de AVG wet mogen wij geen klassenlijst meer meegeven. 
 
Gymkleding dinsdag 
De leerlingen mogen voor dinsdag a.s. weer de gymkleding meenemen naar school, dit geldt voor iedere dinsdag. 
 
 

Belangrijke data 

 

 

- Woensdag 23 september: Studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
 

 
Verjaardagen 

 
 

Hieperdepiep hoera voor: 
 
Elina wordt 23 september 10 jaar! 
Dean wordt 23 september 10 jaar! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

De leerkrachten van groep 7 

Bianca van Beek, Debby Mutsaers (7A) 

Erik van Woerden en Rachel Smets (7B) 
 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 25 september. 
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