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Nieuwsbrief  

 

Bij deze de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief verschijnt om de week op 
vrijdag en zal voorzien zijn van alle belangrijke informatie die dit schooljaar voor groep 8 van 
belang is. In het informatieboekje, dat uw kind mee naar huis heeft genomen, staat de 
algemene informatie over het schooljaar. In de nieuwsbrief zal de informatie wat specifieker 
en uitgebreider zijn.  
Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er in de groep gebeurt. 
Wij wensen alle kinderen een fijn en bijzonder schooljaar in groep 8!  
 
 

 

Kennismakingsgesprekken 

 

 
Net zoals voorgaande jaren zijn er geen kennismakingsgesprekken meer met alle ouders. Wilt u toch graag een 
kennismakingsgesprek, laat dit even weten, dan plannen we deze nog voor de herfstvakantie in. Verder gaan wij met 
alle ouders van de kinderen die speciale zorg nodig hebben, in gesprek voor de herfstvakantie.  
De leerlingen in groep 8 krijgen wel een eerste rapport op vrijdag 4 december 2020. In de week daarop volgt met 
alle ouders een gesprek n.a.v. het rapport. Ook wordt in dit gesprek het pré-advies wederom besproken. Vanaf 
midden februari volgt het tweede oudergesprek. Tijdens dit oudergesprek wordt het definitieve advies besproken 
samen met het Onderwijskundig Rapport en gaat de leerling zich aanmelden op een middelbare school.  

 

 

Ontmoetingsavond?  
 

In verband met corona zijn we nog aan het kijken naar een passende invulling voor de ontmoetingsavond. Op een 

later moment informeren wij u hier verder over. De ontmoetingsavond staat gepland op donderdag 24 september 

van 17.30 uur tot 19.00 uur.  

 

 

Groepsvorming  

 

 

In deze eerste periode tot aan de herfstvakantie is er veel ruimte voor activiteiten rondom groepsvorming. Dit zijn 

activiteiten waarbij we nog dieper kennis maken met elkaar. Daarna gaan we doorpakken in het verder vormen van 

een eenheid van de groep, hierbij focussen we ook op rolneming in de groep. In het kader van groepsvorming gaan 

er ook theaterlessen plaats vinden. Deze lessen starten aankomende week en worden verzorgd door Brede School 

Veldhoven.  
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Groep 8A 

 
De start is gemaakt! Samen zijn we gestart aan het laatste schooljaar op de basisschool voor deze groep. Op de 
eerste schooldag hebben we vooral veel belangrijke zaken doorgenomen en zijn de kernwaarden van groep 8A 
besproken. Zelfstandigheid, sociaal & optimisme. Dit zijn de kernwaarden die de leerlingen hebben gekozen als 
meest belangrijk in groep 8. Voor de rest zijn we hard aan de slag gegaan met de verschillende vakken, maar was er 
natuurlijk ook tijd voor groepsvormende spelletjes. De leerlingen zijn aan het wennen aan een nieuwe leerkracht en 
een enkele keer is het nog 'maar bij meester Eric..'. Ik hoop er samen met de leerlingen een bijzonder jaar van te 
maken, waarbij ze groeien op didactisch vlak, in zelfvertrouwen en als groep. Ook met u als ouders wil ik er natuurlijk 
een fijn jaar van maken, dus bij vragen mag u mij altijd mailen 
via m.vanhoof@veldvest.nl.  
Op naar de derde week!  
 
 
 
De volledige groep die de tekst 'groep 8A' op de grond moest 
maken in 10 minuten tijd door goed samen te werken en te 
overleggen. 
 
 
 
 
 

 

Groep 8B 
 
 

In groep 8b zijn we vorige week met veel enthousiasme begonnen aan het schooljaar. We hebben tijd en aandacht 
besteed aan groepsvorming en natuurlijk ook aan de normale lessen. We hebben al heel wat tijd aan onder andere 
taal, spelling en rekenen besteed, maar ook hebben we al een verjaardagskalender en een perspectieftekening van 
een oer-Hollands bollenveld gemaakt. Ondanks dat we in groep 8 zitten hebben we meteen al gemerkt dat er toch 
nog wel leerdoelen zijn in dit bijzondere jaar. 
Alle leerlingen hebben al veel zin in, met name, het tweede gedeelte van het schooljaar. We gaan natuurlijk hard 
werken om van zowel het eerste deel als het tweede van het schooljaar een mooie tijd te maken.  
Uiteraard hou ik iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van belangrijke zaken in de klas. Mocht je als ouder toch 
nog vragen aan mij hebben over school dan kan je mij altijd mailen op k.fokkinga@veldvest.nl.  
 
 

Agenda  
 
 
- maandag 7 september: start van de theaterlessen 
- dinsdag 8 september: voorlichtingspresentatie bureau HALT 
- dinsdag 8 september: start van de zelfverdedigingslessen 

Let op: hierdoor nemen de kinderen in de week van 8 september t/m 29  september gymkleren mee op 
dinsdag i.p.v. maandag! Onder voorbehoud dat we de gymzaal in mogen.  
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Verjaardagen 
 
 
 
Op donderdag 17 september wordt Julie 11 jaar! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Koen en Michelle 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 18 september 


