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Inhoud 

  

Begrijpend lezen 
Gisteren hebben we voor begrijpend lezen de TIAT-toets van Nieuwsbegrip afgenomen. In de toets worden 
verschillende vaardigheden getoetst, zoals globaal en gedetailleerd tekstbegrip, informatieselectie, 
schema’s en tabellen interpreteren en informatie en meningen vergelijken en ordenen. 
 
Engels 
Voor Engels is komende week de laatste les van deze unit. Dinsdag 1 december zal de toets zijn.  
 
Natuur 
We hebben gisteren de laatste les van natuur gehad. Dit was een spannende les, waarin we alle belangrijke 
aspecten hebben herhaald van de vorige lessen, maar ook een moordspel hebben opgelost. De kinderen 
gaven de les 5 sterren! De natuurtoets is op dinsdag 24 november, de leerlingen hebben het leerblad 
afgelopen week mee naar huis gekregen.  
 

 
 

 
Rekenen en taal 
Voor rekenen en taal heeft u in de vorige nieuwsbrief kunnen zien wat het aanbod van deze weken is.  
 
Spelling 
Gisteren hebben de leerlingen de toets van spelling gemaakt. We hebben de toets vandaag met de 
leerlingen besproken, dit zodat de leerlingen weten wat ze hebben begrepen en waar nog aandacht naar 
uitgaat.  

 

 

 

 



 

 

 

Burgerschap 

 
 

Week van Respect 
Deze week is de ‘Week van Respect’. In de klas hebben 
we daar vandaag aandacht aan besteed d.m.v. een les 
over de rechten van het kind. De kinderen hebben een 
opdrachtenboekje gekregen met daarin ook het 
Kinderrechtenverdrag. We hebben besproken welke 
rechten kinderen hebben en welke rechten ze zelf 
belangrijk en nodig vinden.  
 

 
 
 
 
Kringen 
De kringen zijn van start gegaan. Wij vinden het belangrijk dat de 
leerlingen hierin hun verantwoordelijkheid nemen en tijdig beginnen met 
het voorbereiden van hun boekenpitch of nieuwskring. Het is goed om 
leerlingen dit zelf te laten doen. Mochten ze hulp willen bij het maken van 
een presentatie, dan kunnen ze dat natuurlijk altijd vragen.  
 

 
Organisatie 
 

 

Sinterklaas 
Donderdag 3 december is het zover, de viering van het 
Sinterklaasfeest. Op deze dag starten alle leerlingen in de 
groepen. De aankomst van Sinterklaas vindt dit jaar anders dan 
anders plaats en is alleen voor onze leerlingen. Voor alle 
duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij niet 
aanwezig zijn. Voor de bovenbouw is gekozen voor een 
spelactiviteit in de klas, in plaats van surprise. Elke leerling gaat 
deze dag met een presentje naar huis. De leerkracht verzorgt zelf 
een passend programma deze dag. Ook zullen de Sint en zijn 
Pieten de leerlingen toespreken middels een filmpje welke we op 
het digibord zullen bekijken.  

Sinterklaas heeft ons laten weten hiervoor te hebben gekozen, 
zodat hij en zijn Pieten de richtlijnen van het RIVM in acht kunnen nemen. Zij zullen dan ook zorgen voor 
een verpakte traktatie. 

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.  



 

Art4U 
De aankomende periode gaan we met de leerlingen naar de muziekschool om percussie lessen te volgen. 
"Wat ontzettend spannend juf, want zouden we dan allemaal eens op een drumstel mogen slaan?" Dat 
was een van de vragen die vanuit de leerlingen kwam. We zullen het snel gaan merken. 
De eerste les mochten we allemaal op een emmer oefenen met echte trommelstokken.  Dit was om even 
het gevoel te krijgen. We hebben een oefening gedaan die ging over hard en zacht. Een van de leerlingen 
stond in het midden van de zaal en hield de hand op. Door omhoog te gaan met de hand, speelden de 
leerling hard en door langzaam te zakken, werd het geluid ook zachter. Dit ging al heel goed.  
 

Gisteren hebben we de tweede percussie les 
gehad op de muziekschool. Er stonden al 
verschillende instrumenten klaar.; grote 
speciekuipen, witte emmers en djembés.  Door 
steeds door te draaien, kwamen we allemaal 
een keer aan de beurt bij alle instrumenten.   
De grote speciekuipen waren voor de 'lazy' 
layback klanken, de bass-ritme.  De emmers en 
de djembés zorgden voor de overige ritmes: 
appel -appel-peer.  
We zijn benieuwd naar wat er volgende week 
weer op het programma staat.  
 

Normaal gesproken is er altijd een eindvoorstelling waarbij de ouders mogen komen luisteren. Nu i.v.m. 
corona zal dit niet mogelijk zijn.  
De muziekdocent wil graag weten of de ouders toestemming geven om een filmpje te maken voor de 
ouders zodat de leerlingen toch een voorstelling kunnen geven aan de ouders.  
Wilt u niet dat uw kind op de film komt, wilt u dit doorgeven voor 24 november in een mail aan de 
leerkracht.   
 
 
Voorleeswedstrijd 
In de klas beginnen volgende week de voorrondes voor het 
Voorleeskampioenschap. Leerlingen hebben zelf de keus gehad om zich 
op te geven. Op vrijdag 4 december zullen de finalisten van groep 7 en 8 
het tegen elkaar opnemen in de finale en zal de winnaar onze school 
vertegenwoordigen in de voorleeswedstrijd van de gemeente 
Veldhoven.  
 
 
 

Belangrijke data 

 

- Dinsdag 24 november toets natuur. 

- Dinsdag 1 december toets Engels. 

- Maandag 23 t/m vrijdag 20 november klassenrondes Nationale Voorleeswedstrijd. 

- Donderdag 3 december sinterklaasfeest. 
 

 



 

 
 
 

Verjaardagen 

 
 
 
 
Hieperdepiep hoera voor: 
 
Mirthe Gerrist wordt op zaterdag 5 dec. 11 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

De leerkrachten van groep 7 

Bianca van Beek, Debby Mutsaers (7A) 

Erik van Woerden en Rachel Smets (7B) 

 

De eerst volgende nieuwsbrief ontvangt u van ons op vrijdag 4 december  


