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Nationale voorleeswedstrijd  

 

Er zijn heel wat leerlingen die zich hebben opgegeven voor de Nationale Voorleeswedstrijd. Zij hebben een blad mee 
naar huis gekregen en gaan zich thuis voorbereiden voor de klassenronde. In groep 8A zijn negen deelnemers, 
waardoor elke leerling een tweetal bladzijden voorleest. We kiezen met de klas 2 leerlingen die het verhaal, volgens 
de afgesproken criteria, het beste kunnen overbrengen op de klas. Deze 2 leerlingen gaan het voorlezen wat 
uitgebreider voorbereiden. Zij moeten in max. 5 minuten het voorlezen inleiden door kort wat te zeggen over het 
boek en vervolgens een stuk voorlezen aan de klas. In groep 8B zijn twee deelnemers, zij bereiden direct de volledige 
presentatie van vijf minuten voor.  Diegene die wint neemt het op tegen de klassenwinnaars van de groepen 7 en 8.  

 

Middelbare scholen 

 
VO-avond EigenWijs 

De leerlingen hebben afgelopen donderdag een brief mee naar huis gekregen voor de informatieavond over het 

Voortgezet Onderwijs. Het is de bedoeling dat de leerlingen zich inschrijven voor 2 workshops. Dit strookje moeten 

ze uiterlijk dinsdag na de vakantie weer inleveren. Wij kunnen de leerlingen dan op tijd in gaan delen voor de 

verschillende workshops. Verdere informatie van de indeling en tijden van de workshops ontvangt u nog van ons. 

 

Sondervick MAVO TTO 

Vanaf volgend jaar biedt het Sondervick naast HAVO/VWO TTO, ook MAVO TTO aan. Zij hebben hiervoor op dinsdag 

5 november een informatieavond.  

 

Helicon ‘groenlyceum HAVO in 6 jaar’ 

Het Helicon gaat ook het niveau HAVO aanbieden. Tijdens de informatieavond van 7 november bij ons op school, 

zullen we hierover verder worden geïnformeerd. 

Wilt u op het Helicon gaan luisteren? Dan kan dit op 19 november en 12 december. Zie hiervoor de website.  

 

 

Groepsvorming  
 

 

Groepsvergaderingen 

In groep 8A zijn we begonnen met groepsvergaderingen in de klas. Groep 8B start hier na de herfstvakantie mee.  

Het doel van deze vergaderingen is om de leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten dragen en nemen in de 

klas. Zij mogen initiatief nemen in het bedenken van onderwerpen en deze agenderen. We hebben deze week een 

Voorzitter uitgekozen en een notulant. Na de vakantie zal er ook nog een tijdbewaker gekozen worden. De voorzitter 

maakt samen met de leerkracht en later samen met een ander kind de agenda voor de vergaderingen. De 

onderwerpen voor de vergaderingen worden door de kinderen zelf ingebracht. Ook vergaderen we over 

klassendoelen en persoonlijke doelen. 

 

 

 



 
 

Dag van de talen  

 

Op dinsdag 22 oktober zullen er leerlingen van het Sondervick HAVO/VWO TTO een Les in het Engels komen geven. 

Zij hebben deze les voorbereid op school en in het kader van de dag van de talen komen zij een les verzorgen in de 

Engelse taal. 

 

Kinderboekenweek 

De 65ste editie van de Kinderboekenweek is op woensdag in de klas geopend. Het thema van 

de Kinderboekenweek van 2019 was Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee! Met een boek kun je elke reis 

maken die je wilt en wordt je als het ware meegenomen op reis. We hebben als klas een boek cadeau gekregen. We 

hebben samen gelezen in het boek en geluisterd naar het verhaal wat de juf voorlas a.d.h.v. luistervragen.  

 

Kinderpostzegels 
 

 
 
De leerlingen hebben erg hun best gedaan om weer zoveel mogelijk geld op te halen voor de Kinderpostzegelactie. 
Wij willen hen namens ons en namens de Stichting Kinderpostzegelactie hartelijk danken voor hun deelname. 
 

  
Stagiaire Relinde 
 
Hallo ouders voor groep 8, 
 
Mijn naam is Relinde Kokkes. Ik ben 21 jaar oud en kom uit Veldhoven. Momenteel zit ik het derde leerjaar van de 
PABO op Hogeschool de Kempel. Iedere dinsdag tot aan februari loop ik stage in groep 8A bij Debby en Bianca. In 
deze periode heb ik ook 3 keer een stageweek, waarbij ik van maandag tot en met vrijdag aanwezig ben in groep 8A. 
 
Voordat ik startte met de PABO heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond. Verder vind ik het leuk om in mijn 
vrije tijd te fitnessen en naar festivals te gaan. Ik heb super veel zin in dit half jaar en kijk uit naar alle nieuwe 
ervaringen die ik ga opdoen en de nieuwe dingen die ik mag leren. 

 

Groetjes, 
 
 
Relinde Kokkes, Stagiaire van groep 8A 



 
 
 

‘Ik op het Sondervick dag’ 
 
 

De leerlingen hebben afgelopen dinsdag een dag les gevolgd op het Sondervick. 
De leerlingen vonden het allemaal erg interessant en leerzaam. Ze hebben 
ervaren hoe het is om van les naar les te gaan en steeds een andere leerkracht 
voor de groep te hebben. 

 
 
 

 
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. We hebben de afgelopen dagen kunnen 
genieten van een aantal gevarieerde pauzehappen. Zo hebben we kunnen genieten van 
fruitspiezen met banaan en meloen, van verschillende groenten met een dipje en van 
rijstwafels met kaas. 
 
 

 
Agenda  
 
 
- maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober: herfstvakantie 
- dinsdag 22 oktober inleveren strookje informatieavond Voortgezet Onderwijs 
- op donderdag 24 oktober zal er een ontruimingsoefening plaatsvinden 
- Michelle werkt op dinsdag 29 oktober buiten de klas. Debby zal dan in de klas zijn 
 
 

 
Verjaardagen 
 
 
- zondag 13 oktober wordt Tygo Croes 12 jaar! 
- woensdag 16 oktober wordt Fleur Jansen 11 jaar! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Debby en Michelle 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 1 november.  


