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Nationale voorleeswedstrijd  

 

De winnaars van de groepen 8 zijn bekend. Robin van groep 8A en Jessey van groep 8B 
vertegenwoordigen de klassen tijdens de finale bij ons op school op woensdag 27 november. 
 
 
 

 

Sinterklaas 

 
5 december is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn pieten op Veldhoven Midden. 

Op deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De ouders (met jongere broertjes/zusjes) die 

de aankomst ook willen meemaken, vragen we om buiten te wachten. Vanwege 

veiligheidsaspecten en om ervoor te zorgen dat de kleinere kinderen alles goed kunnen zien, 

verzoeken wij ouders om achter de gespannen linten en het muurtje te staan (dus in de 

wadi’s). Het is op dat moment ook van belang dat er geen auto’s op de taxistandplaats staan. 

De Sint zal rond 8.40u op school arriveren en op een feestelijke wijze worden ontvangen. Daarna gaan alle groepen 

weer terug naar de klassen. Sinterklaas en zijn pieten zullen de jonge, niet-schoolgaande kinderen dan nog even 

begroeten met een handje vol strooigoed.  

Bij slecht weer, zal de geplande intocht op het schoolplein niet doorgaan. De intocht van Sinterklaas vindt dan in de 

school plaats, voor onze eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij dan niet 

aanwezig zijn. 

Mochten er relevante / medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de traktatie verzoeken we 

u dit door te geven aan de groepsleerkracht.  

 

B8 afname 

 

 

Komende week starten de groepen 8 met de B8 CITO. 
In de week van 18 tot 22 november gaan de leerlingen de toetsen van begrijpend lezen, spelling en 
werkwoordspelling maken. 
In de week van 25 november tot 29 november gaan de leerlingen de toetsen van rekenen maken.  
De uitslag van de toetsen kunt u terugzien in ParnasSys en dit wordt besproken tijdens het eerste rapportgesprek.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Unicef 

 

 

Op 20 november vieren we de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag! Dit jubileum 
zal wereldwijd gevierd worden. Kinderrechten gelden namelijk voor ieder kind, overal ter 
wereld. Om hier aandacht voor te vragen, organiseert UNICEF o.a. op 20 november de 
Grootste Kinderrechtenles ooit. In het kader van burgerschap zullen wij hier op vrijdag 22 
november les in geven.  
 

 

 

Art4U  

 

Vanaf donderdag 28 november gaan de groepen 8 weer aan de slag met het maken van een eigen popsong. Door 

middel van verschillende lessen maken de leerlingen zelf een songtekst en maken ze keuzes in de liedvorm. 

Vervolgens worden ze ondersteund in zang en presentatie en gaan de leerlingen het lied opnemen in een echte 

studio. Dit alles gaan ze later in het jaar presenteren aan andere groepen 8 in de Schalm.  

 
 

Het groot ‘Aug’ dictee 
 

 
Afgelopen woensdag heeft Sven van groep 8A en Siem van groep 8B deelgenomen aan 

het grote Augdictee op het Augustinianum in Eindhoven. Ze hebben ontzettend hun 

best gedaan, maar helaas niet gewonnen. Trots zijn we zeker, want het was een lastig 

dictee met woorden als: chorizo worst, blauwebessenboerderij en thermo-ondergoed.  

 

Reflectionday 
 
Reflectionday is een project dat door VanSchijndelAdvies (VSA) is 
ontwikkeld. Zichtbaarheid en reflectie staan hierin centraal en zorgen voor een betere 
verkeersveiligheid. Gedurende deze periode wordt er vooral aandacht geschonken aan 
goed zichtbare kleding en materialen in het verkeer bij basisschoolkinderen. Wij hebben 
voor alle leerlingen reflecterende hesjes ontvangen welke binnenkort aan iedere groep 
uitgereikt worden. 
  
Het is bedoeling dat deze hesjes gedurende de periode van 01-12-2019 t/m 21-01-2020 
worden gedragen, maar ze mogen uiteraard daarna ook nog gedragen worden. Iedere 
leerkracht geeft vóór 1 december een presentatie in de klas. 
Verdere informatie ontvangt u binnenkort via de algemene nieuwsbrief.   

 
 
Inschrijven rapportgesprekken 

  

Maandag 25 november ontvangt u van uw kind een inschrijfbrief voor de oudergesprekken die plaatsvinden op 
dinsdag 10 december en donderdag 12 december. Graag deze brief uiterlijk vrijdag 29 november retourneren aan de 
leerkracht.  



 

 
 
Agenda  
 
- vanaf maandag 18 november t/m woensdag 27 november: afname B8 cito. Houd hier rekening mee met het 
maken van afspraken bij de dokter, orthodontist enz. 
- dinsdag 26 november: schoen zetten op school 
- dinsdag 26 november: Juf Debby in groep 8B 
- woensdag 27 november: Finale nationale voorleeswedstrijd op school 
- vrijdag 29 november: vanaf deze dag surprises terug op school  
 

 
Verjaardagen 
 
 
De komende twee weken zijn er geen leerlingen jarig.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Debby en Michelle 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 29 november.  


