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Inhoud  

 

Rekenen 
Voor rekenen zijn we bezig met blok 4. We zijn bezig met de volgende doelen: 

- Hoofdrekenen met kommagetallen, met accent op delen  
- Delen met breuken en gemengde getallen door breuken  
- Relatie procenten, breuken, verhoudingen en kommagetallen  
- Rekenen met percentages  
- Berekenen van oppervlakte en inhoud van rechthoekige en balkvormige figuren  
- Basisherleidingen van oppervlakte- en inhoudsmaten  

 
Doordat het nu erg druk is met de CITO hebben we de komende dagen geen ‘normale’ rekenlessen. Dit betekent dat 
we na de CITO’s nog enkele herhalingslessen hebben over het blok en dat de toets plaats zal vinden op dinsdag 1 
december.  
 
Spelling/Taal 
Afgelopen week hebben we blok 3 getoetst van zowel spelling als taal. Bij spelling hebben we de 
afgelopen weken de allerlaatste ‘nieuwe’ categorie behandeld; het Latijns voorvoegsel. Dit hebben de 
leerlingen toegepast bij woorden zoals ‘subtropisch’ en ‘advertentie’.  
Voor taal hebben we gewerkt aan de woordenschat op het gebied van ‘ruimte’. Ook zijn we bezig 
geweest met ‘vaktaal’ en het schrijven van een goede handleiding.  
 
Natuur 
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema ‘Extreme natuur’. We hebben het gehad over topdieren, 
super survivals, avontuurlijk reizen en bloeddorstige veelvraten. Ook zijn we zelf bladzijdes aan het maken die in een 
National Geografic tijdschrift zouden kunnen staan. Dit gaan we komende week afmaken en aanstaande dinsdag 
krijgen de leerlingen het leerwerk mee voor de toets die wordt afgenomen op dinsdag 1 december.  
 
B8 CITO 
Deze week zijn we gestart B8 CITO’s. Dit zijn toetsen op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en 
werkwoordspelling. Tot nu toe hebben alle leerlingen heel hard hun best gedaan om het onderste uit de kan te 
halen. De concentratie was voor nu wel weer even op. Hopelijk is iedereen na het weekend weer helemaal uitgerust 
voor de laatste 3 dagen CITO’s. 
In onderstaande tabel zit u wanneer we laatste toetsen afnemen. 

Maandag 23 november Dinsdag 24 november Woensdag 25 november Maandag 30 november 

Taak 1 werkwoordspelling Taak 3 begrijpend lezen Taak 2 werkwoordspelling Tempo Toets Rekenen  

Taak 1  
rekenen 

Taak 2 rekenen Taak 3 rekenen   

Op donderdag 26 november is er ruimte om CITO’s in te halen. 
Probeer er rekening mee te houden om op deze dagen geen orthodontistafspraken en dergelijke te plannen.  
 
Art4U 
De afgelopen weken zijn we hard aan het werken met het maken van een eigen popsong in de klas. Groep 8A is een 
popsong aan het maken over ‘Veldhoven’ en groep 8B schrijft een lied met als titel “Nu of nooit!”. Deze lessen 
worden ondersteund vanuit de organisatie ‘Art4U’ met meester Maurino. Hopelijk mogen we dit dan later in het jaar 
presenteren in de Schalm als de ontwikkelingen rondom corona wat positiever zijn.   



 
 

Burgerschap 
 
 
Bordsessies 
In groep 8A werken we de komende periode aan de volgende doelen: 
Pedagogisch: 

- We zijn stil als de juffrouw terugtelt van 5 naar 0. 
- Wij voeren zelfstandig en nauwkeurig aan het einde van de dag onze taak uit.  

Didactisch: 
- Wij willen allemaal een stijgende lijn laten zien bij de CITO van ‘werkwoordspelling’ 
- We kennen de spellingcategorieën 1 t/m 34 en kunnen hierbij de regel benoemen.  

 
In groep 8B hebben we de afgelopen periode gewerkt aan de volgende doelen: 
Pedagogisch: 

- We zijn aardig en eerlijk naar elkaar. 
Didactisch: 

- We halen een voldoende voor de spellingtoets. 
Na de CITO stellen we nieuwe doelen op. Dat doen we tijdens de klassenvergadering samen met de leerlingen. 
 
Groepsvergadering 
Vorige week woensdag hebben we geen groepsvergadering gehad door Mediamasters en ook deze week viel deze 
vergadering weg door de voorbereidingen rondom de CITO.  
Komende week vindt de vergadering wel weer plaats. De inhoud zal in ieder geval gaan over de pleinwacht en de 
functie van een prins en prinses carnaval dit jaar. Verder worden gesprekken gevoerd over punten die de leerlingen 
aangeven tijdens deze vergadering.   
 

 

Organisatie 

 

 

Sinterklaas 

3 December is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten op Veldhoven Midden. Op deze dag starten alle 

leerlingen in de groepen. De aankomst van Sinterklaas vindt dit jaar, anders dan anders, in de school plaats en is 

alleen voor onze eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij niet aanwezig 

zijn. Voor de bovenbouw is gekozen voor een spelactiviteit in de klas, in plaats van surprise. Elke leerling gaat deze 

dag met een presentje naar huis. De leerkracht verzorgt zelf een passend programma deze 

dag.  

Sinterklaas heeft ons laten weten hiervoor te hebben gekozen, zodat hij en zijn Pieten de 

richtlijnen van het RIVM in acht kunnen nemen. Zij zullen dan ook zorgen voor een verpakte 

traktatie. 

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. 

 

Voortgezet Onderwijs 
De middelbare scholen zijn allemaal hard aan het werken om de informatieavonden en open dagen door te laten 
gaan. Zowel ‘live’ als ‘digitaal’. Houdt de sites van de middelbare scholen goed in de gaten, omdat ze bijna overal 
met een inschrijfformulier werken.  
Wanneer er verder vragen zijn horen wij het graag.  
 



 
 

Eerste rapport 

Op vrijdag 4 december krijgt uw kind het eerste rapport mee naar huis. Aan de hand van dit rapport vinden er op 

dinsdag 8 december en donderdag 10 december digitale rapportgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek bespreken 

we ook voor de tweede keer het preadvies. Komende maandag (23 november) krijgt uw kind het inschrijfstrookje 

mee naar huis waarop u kunt aangeven wanneer u echt niet kan voor het rapportgesprek. Deze briefjes willen wij 

graag uiterlijk vrijdag 27 terug ontvangen. U ontvangt de uitnodiging voor het gesprek terug op papier (bij het 

rapport) én digitaal via de mail.  

 

 

Belangrijke data 

  

 

- Donderdag 3 december: sinterklaas op school 

- Vrijdag 4 december: eerste rapport mee naar huis 

- Vrijdag 4 december: finale nationale voorleeswedstrijd  

 

Toetsen 

- dinsdag 1 december: toets blok 4 rekenen 

- dinsdag 1 december: toets natuur extreme natuur 

 

Verjaardagen 

- Woensdag 25 november wordt Ben 12 jaar! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 4 december 


