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Schoolfotograaf   

 

Op dinsdag 1 oktober komt de schoolfotograaf. Het is belangrijk dat leerlingen 
voor deze dag geen witte kleren aan doen i.v.m. de achtergrond. Na schooltijd is 
er ook een mogelijkheid om broertjes/zusjes foto’s te maken. Wel is het van om 
dit van te voren aan te geven als u hier gebruik van wilt maken. U kunt hiervoor 
mailen naar: g.vandooren@veldvest.nl  
 

 

Middelbare scholen 

 

In de eerste nieuwsbrief heeft u van ons een overzicht ontvangen van alle middelbare scholen, met de data van 
informatieavonden, open dagen enz. In de bijlagen vindt u nogmaals dit overzicht met een aantal toevoegingen. Het 
Sondervick biedt bijvoorbeeld vanaf volgend jaar ook een MAVO TTO klas. Wilt u hier extra informatie over, dan kunt 
u naar de informatieavond op het Sondervick gaan luisteren.  
 

 

Groepsvorming  
 

 

Capoeira 

Komende donderdag is alweer de laatste les van capoeira. De leerlingen hebben dan vier 

leuke en leerzame lessen gehad. Wanneer leerlingen het leuk vinden kunnen ze op 

vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur gratis een les meevolgen in de gymzaal.  

 

Gouden weken 

De gouden weken is de periode tot aan de herfstvakantie, waarin we elkaar beter leren 

kennen. We zijn al een aardig eind op weg in het vormen van een groep. Je merkt dat 

het proces van de gouden weken op zijn einde loopt.  

 

 

Ontmoetingsavond  

 

Donderdag 19 september was de ontmoetingsavond. Het was een drukke en gezellige avond, waarbij de leerlingen 

zelf aan ouders hebben laten zien wat wij allemaal in groep 8 doen en de ouders zijn zelf ook aan de slag gezet. 

Wanneer u nog vragen heeft dan kunt u ons natuurlijk altijd mailen of een afspraak bij ons maken. 
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Kinderboekenweek 

 
De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 

oktober 2019. Het thema van de Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen en 

het motto is Reis mee! Met een boek kun je elke reis maken die je wilt en daarom zullen 

we tijdens de Kinderboekenweek per clustergroep stilstaan bij boeken rondom dit 

thema. Met een leuke opening in de klas willen we de kinderen stimuleren om meer te 

lezen. Vraag uw kind thuis ook eens naar wat we met de Kinderboekenweek doen op 

school!  

 

 

Kinderpostzegels 
 
 

Afgelopen woensdag hebben de leerlingen alle materialen mee naar huis gekregen voor de 
kinderpostzegels. De meeste leerlingen zijn al actief aan de slag gegaan, erg leuk om te zien! 
De leerlingen hebben nog tot woensdag 2 oktober de tijd om producten te verkopen. Op 
donderdag 3 oktober verwachten wij alle formulieren terug op school.  
 
 

 
Voorstelling ‘Vrij land’ 
 
 
Op vrijdag 20 september zijn de groepen 7 en 8 naar de voorstelling ‘Vrij land’ gegaan in de Schalm. Het was een 
indrukwekkende voorstelling met een live orkest, filmbeelden en een holoscreen. De leerlingen zijn zich nu meer 
bewust van wat vrijheid betekent en wat veteranen/militairen hebben moeten doen om onze vrijheid terug te 
winnen en om deze vrijheid tot nu toe te behouden.   
 
 

Het groot Augdictee 
 
 
Elk jaar wordt er vanuit het Augustinianum College het grote Augdictee georganiseerd, wij gaan hier met de groepen 
8 weer aan deelnemen. Maandag 7 oktober vinden de voorrondes plaats in de klas. Hierbij wordt er een dictee 
afgenomen van 10 zinnen. Het dictee wordt nagekeken door de leerkracht en degene met de minste fouten mag de 
klas gaan vertegenwoordigen op woensdag 13 november. Van beiden groepen 8 gaat er dus één leerling naar de 
vervolgronde.  

 
‘Ik op het Sondervick dag’ 
 
 
Tijdens de ‘Ik op het Sondervick dag’ biedt het Sondervick, zoveel 
mogelijk per opleiding, een 5-tal lessen aan voor leerlingen van groep 
8. Leerlingen ervaren een dag met docent-, les- en lokaalwisselingen, 
zoals ze dat na de grote vakantie ook mee gaan maken. Ze worden 
hierin begeleid door twee leerlingen van het Sondervick. Het is dus 
voor deze dag belangrijk dat de leerlingen een fiets meenemen.  
Voor deze dag zijn we op zoek naar 2 à 3 ouders die ’s ochtends om 8.30 uur met ons naar het Sondervick kunnen 
fietsen en om +- 14.15 uur weer met ons terug willen fietsen naar school.  
Kunt u ons hierbij helpen? Dan horen wij dit graag via de mail.  



 

 
 
Week van de pauzehap 
 

Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken de leerlingen met ‘Ik eet het beter.’ De 
interactieve lesprogramma’s van Ik eet het beter maken leerlingen op een speelse manier 
bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun 
eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar van lekkere 
producten. Bij alle lesprogramma’s van Ik eet het beter ligt de nadruk op samen doen en 
samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten! 
 

 
 

 
Agenda  
 
 
- woensdag 25 september t/m 2 oktober: kinderpostzegelactie 
- dinsdag 1 oktober: schoolfotograaf 
- woensdag 2 oktober t/m zondag 13 oktober: kinderboekenweek 
- donderdag 3 oktober: uiterlijk inleveren van de formulieren van de kinderpostzegelactie 
- maandag 7 oktober t/m 11 oktober: Week van de pauzehap 
- maandag 7 oktober: toets aardrijkskunde en toets topografie (leerwerk gaat komende maandag mee naar huis) 
- dinsdag 8 oktober: ‘Ik op het Sondervick dag’  
- maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober: herfstvakantie 
 
 
 

Verjaardagen 

 
 
- dinsdag 8 oktober wordt Noa 11 jaar! 
- dinsdag 8 oktober wordt Kaan 11 jaar! 
- woensdag 9 oktober wordt Lars 11 jaar! 
- vrijdag 11 oktober wordt Veronique 12 jaar! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Debby en Michelle 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 11 oktober. 


