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Inhoud  

 

 
Zelfstandig werken 
Vandaag hebben we de eerste takenkaart van vier weken afgesloten. Alle leerlingen hebben de onderdelen van 
topografie afgerond en hun geschiedenisproject gepresenteerd en ingeleverd. In de Parro app krijgt u hiervan 
vandaag nog een aantal foto’s.  
Komende week starten we met de tweede en tevens laatste takenkaart van vier weken.  
 
Engels 
Ook voor Engels zijn we aangekomen bij het laatste blok. Dit laatste blok hebben we gekeken naar de Engelse 
woorden voor schoolvakken en beroepen en hebben we gekeken naar bijzondere middelbare scholen. Verder 
hebben de leerlingen geleerd hoe de overtreffende trap in het Engels wordt gebruikt. 
Komende dinsdag, 22 juni, wordt de laatste toets afgenomen.  
Vervolgens worden in de laatste weken nog wel Engelse lessen gegeven, maar niet meer volgens de methode. We 
gaan dan aan de slag met een project over ‘the life cycle of frogs and insects’.  
 
Huiswerk 
Het einde van groep 8 komt steeds dichterbij. In de laatste weken willen we dat de leerlingen zich volledig kunnen 
focussen op het instuderen van de musicaltekst, dansjes en zang. Daarom zal komende dinsdag voor de laatste keer 
huiswerk worden opgegeven. Vanaf dinsdag 29 juni vervalt dan ook de huiswerkklas op dinsdag en donderdag.  
 
 

Burgerschap 
 
 
Bordsessies 
In de groepen 8 zijn we nog steeds bezig met het werken aan een aantal doelen. In groep 8B is bijvoorbeeld het doel 
wat we deze week hebben gehaald: “Ik ben stil als daarom gevraagd wordt”. Volgende week gaan we aan de slag 
met “Naar elkaar luisteren en uit laten praten”.  Zeker nu we vaak moeten overleggen over de musical blijft deze 
doelen belangrijk. In groep 8A worden de groepsvergaderingen vooral gebruikt om met elkaar te overleggen over de 
musical en zaken die nog geregeld moeten worden.  
 
Kleutermaterialen 
In het kader van burgerschapsvorming zullen de beide groepen 8 de komende weken meehelpen om 
speel/leermaterialen van de kleuters weer netjes te krijgen voor het komende schooljaar. In andere jaren werd dit 
door ouders gedaan, omdat dit nu (nog) niet mogelijk is hebben de kleuters ons bereid gevonden hierin te 
ondersteunen. De leerlingen zullen de materialen uitzoeken, sorteren en schoonmaken alvorens ze weer terug de 
kast in mogen.  
 
 
 
 

 

 



 

Organisatie 

 

 

Vergadering met ouders 

Afgelopen donderdag hebben we overleg gehad met de ouders die zich hadden opgegeven voor de vergadering. We 

hebben uitleg gegeven over de plannen voor de feestweek en het “uitfietsen”. Het uitfietsen zal plaatsvinden op 

woensdag 21 juli rond 11 uur. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 

Daarna hebben we het gehad over de musical. We hebben gelukkig een hoop ouders bereid gevonden om te 

ondersteunen bij het voorbereiden van de musical. Sommige ouders helpen door iets te kunnen uitlenen wat wij 

gebruiken als attribuut, sommige ouders kunnen grimeren en andere kunnen iets maken voor het decor of kleding. 

We zijn heel erg blij met deze hulp!  

 

De ouders die hebben aangegeven te willen helpen krijgen nog een overzichtje van wie 

wat gaat doen zodat we geen dubbel werk doen en niets vergeten. Wat we nog niet 

geregeld hebben gekregen is een microfoon zoals deze door bijvoorbeeld supermarkten 

gebruikt worden voor hun omroepsysteem. Wie kan ons nog helpen aan iets dergelijks? 

Als laatste zoeken we nog ouders (met name voor 8a) die ’s ochtends en ’s avonds 

kunnen schminken. Ook zoeken we nog toneelschmink die wij mogen lenen.  

 

Nogmaals kei bedankt voor de geboden hulp!!  

 

Feestweek 

Ondertussen weten de leerlingen wat de inhoud gaat worden van onze feestweek. Dit is gisteren ook gedeeld tijdens 

de vergadering. Hierbij nogmaals het volledige schema.  

Wij gaan deze feestweek volledig organiseren met de hulp van leerkrachten. De enige ouderhulp die we echt nog 

nodig hadden waren 4 hulpouders voor het fietsen naar Klimrijk en dat is geregeld tijdens de vergadering. Ook super 

fijn! 

  

Weekplanning 8A EigenWijs 

Maandag 12-07 Dinsdag 13-07 Woensdag 14-07 Donderdag 15-07 Vrijdag 16-07 

9.45-10.15 
Naar klimrijk toe 
fietsen met 2 
ouders 

8.45-9.00 
Naar lasergamen 
toe fietsen 
Michelle & Ellen 

8.30-12.15 
Geen school 

09:00 - 10:30 
Graffiti workshop 

Spelletjes- en 
filmochtend 

10.15-11.15 
Smokkelspel 
Michelle & Ellen 

9.15-10.45 
Lasergamen 
Michelle & Ellen 

14.00-19.00 
Op school 
activiteiten + 
frietjes 
Michelle + Ellen 

 
 

 

11.30-13.00 
Klimrijk  
Ruud & Michelle 

10.45-11.00 
Terug fietsen  

   

13.00-13.45 
Lunchen 

    

13:45 – 14:15 
Terugfietsen met 
2 ouders 

    

 

 



 
 

Weekplanning 8B EigenWijs 

Maandag 12-07 Dinsdag 13-07 Woensdag 14-07 Donderdag 15-07 Vrijdag 16-07 

9.45-10.15 
Naar klimrijk toe 
fietsen met 2 
ouders 

12.30-12.45 
Naar lasergamen 
toe fietsen 
Koen & Ellen 

8.30-12.15 
Geen school 

10:30 – 12:00 
Graffiti workshop 

Spelletjes- en 
filmochtend 

10.30-12.00 
Klimrijk 
Ruud & Koen 

13.00-14.30 
Lasergamen 
Michelle & Ellen 

14.00-19.00 
Op school 
activiteiten + 
frietjes 
Koen + Desi 

  

12.15-13.15 
Smokkelspel 
Koen & Ellen 

14.30-14.45  
Terug fietsen  

   

13.15-13.45 
Lunchen 

    

13:45 – 14:15 
Terugfietsen met 
2 ouders 

    

 

De kosten voor de schoolverlatersactiviteiten (feestweek + musical) worden gezamenlijk door school, ouderraad en 
de ouders van de schoolverlaters betaald.   
De ouderbijdrage voor deze activiteiten bedraagt dit schooljaar €25,00 euro per leerling.   
We willen u vragen dit bedrag uiterlijk vrijdag 2 juli contant in de envelop die uw kind vandaag heeft gekregen, aan 
uw kind mee terug te geven. Wij zijn nog aan het nagaan of u het bedrag ook kan overmaken op de rekening van 
school. Zodra we dit weten, zullen we dit aan u doorgeven. Mocht de betaling problemen veroorzaken, dan kunt u 
contact opnemen met onze administratie (admin.veldhovenmidden@veldvest.nl).   
 
Musical 
Vrijdag 25 juni, zitten wij samen in overleg met de Schalm. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u dus verdere 
informatie over de precieze invulling van de musical qua tijden, tickets enzovoort.  
    
Kennismakingsmiddag 

Hoogstwaarschijnlijk heeft u van de middelbare school van uw zoon of dochter al bericht gekregen over de 

kennismakingsmiddag op zijn of haar nieuwe school. Mocht het nodig zijn om iets eerder van school te vertrekken 

om op die manier op tijd aan te komen bij de kennismakingsmiddag dan laat dat even weten per e-mail. 

 

 

Belangrijke data 

  

- Woensdag 30 juni: kennismakingsmiddag op de middelbare school 

 

Verjaardagen 

- Woensdag 30 juni wordt Jamila 12 jaar! 

 

Met vriendelijke groeten, 
 
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 2 juli.  
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