
 

   
 

Week 6 

7 februari 2020 
 

 

 

 

Citotoetsen midden groep 7 

 
De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 7 ontzettend hard gewerkt aan het maken van de Cito-toetsen. 
Iedereen heeft zijn best gedaan en daar zijn wij erg trots op!  

 

Voorleeswedstrijd 

 

Op maandag 3 februari zijn we met beide groepen 7 naar theater De Schalm in Veldhoven 
geweest. Hier vond de Veldhovense ronde van de Nationale Voorleeskampioenschappen plaats. 
Maaike uit groep 7B heeft op een hele mooie en goede manier voorgelezen. Ze is helaas niet de 
winnaar van Veldhoven geworden. We zijn desondanks allemaal erg trots op haar! 

 

Rapporten 

 
Aankomende vrijdag 14 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Mocht u over de rapporten vragen 
hebben, kunt u deze tijdens de rapportgesprekken op maandag 17 februari en donderdag 20 februari stellen. 

 

Heilige huisjes 

 
Op woensdag 19 februari gaan de groepen 7 voor het thema ‘Heilige huisjes’ op bezoek bij een kerk in Veldhoven. 
Hierbij krijgen de leerlingen een rondleiding door de kerk en wordt er informatie gegeven over het geloof. We zullen 
hier op de fiets naar toe gaan. Wij zijn voor deze ochtend op zoek naar ouders die met ons mee willen fietsen. Als u 
als ouder mee wilt gaan, dan mag u ook gewoon mee met de rondleiding in de kerk. De rondleiding duurt ongeveer 
drie kwartier en vervolgens gaan we weer terug naar school.   
Voor groep 7A zijn we op zoek naar twee ouders die rond +- 10.15 uur mee kunnen fietsen. Deze groep is rond 
11.30 uur terug op school.   
Voor groep 7B zijn we op zoek naar twee ouders die rond +- 8.45 uur mee kunnen fietsen. Deze groep is rond 
10.00 uur terug op school.   
Mocht u mee kunnen fietsen dan mag u dit mailen naar de leerkracht van uw kind. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

  
 
Koningsspelen 
 
 
Vrijdag 8 mei organiseren we zoals elk jaar voor alle groepen de jaarlijkse 
Koningsspelen. Dit jaar vindt de koningsspelen dus plaats na de meivakantie, 
i.v.m. de Centrale Eindcito voor de schoolverlaters.   
De leerlingen van de groepen 1-2 en 3 en de jongste leerlingen van de 
Verrekijker (OB en MB1) sporten op de grote- en kleine speelplaats bij de 
school. De leerlingen van de groepen 4 t/m 7 en de groepen MB2, MB3, 
BB1, BB2A en BB2B van de Verrekijker gaan sporten op de velden bij de 
Parasol. De schoolverlaters van Eigenwijs en De Verrekijker begeleiden 
groepjes leerlingen bij de onderbouw.    
Maandag 3 februari heeft uw kind een brief mee naar huis gekregen 
waarop u als ouder/verzorger aan kunt geven mee te willen helpen 
tijdens de koningsspelen. Dit strookje kunt u inleveren bij de 
groepsleerkracht. Echter mag u zichzelf ook opgeven via de mail:   
Voor ouder(s)/verzorger(s) van EigenWijs kunt u mailen naar: m.vanhoof@veldvest.nl en voor de Verrekijker kunt u 
mailen naar: v.raijmakers@veldvest.nl graag voor donderdag 20 februari.   

  
Als u zich aanmeldt via de mail, graag het volgende vermelden:  

 Uw naam  
 Naam van uw kind(eren) + de klas(sen)  
 Voorkeur hulp bij onderbouw (schoolplein) of bovenbouw (parasol) (Als commissie proberen wij hier 
zoveel mogelijk rekening mee te houden)  
 Waar u zich voor wilt aanmelden:  

O  Helpen met klaarzetten, vanaf 8.30 uur.  
O  Begeleiden van een activiteit, tussen 9.15 uur – 11.45 uur.   

 Opruimen na afloop 11.45 uur – 12.15 uur.   
In de week van 13 april krijgt u per mail een bevestiging van uw opgave met aanvullende informatie.  
Wij hopen op een grote hoeveelheid aanmeldingen!  

 
Agenda 
 

 

14 februari   Rapporten mee naar huis 

17 februari   Rapportgesprekken 

18 februari   Juf Debby in groep 7B 

19 februari   Bezoek aan de kerk 

20 februari   Rapportgesprekken 

21 februari   Carnaval op school 

21 februari t/m 1 maart Vakantie 

 
 

Verjaardag 
 

 

Er is de komende tijd niemand jarig. 
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