
 
Week 19 

10 mei 2019 
 
 
 

 
Thema: de tandarts 
 
 
Wij hopen dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad.  Het was fijn om jullie 
allemaal weer terug te zien! Wij hebben er weer zin in!  
 
Wij zijn na de vakantie gestart met een nieuw thema. ‘De tandarts’.  
We hebben in de klas een vragendoos met vragen waar we met elkaar over kunnen 
nadenken en praten. De mama van Aaron heeft weer gezorgd voor mooie boeken  
Dank je wel.  
 
Als jullie thuis nog spullen hebben die we goed kunnen gebruiken tijdens het thema, dan mag je die altijd 
meebrengen!  
 
 
 

Leuke activiteiten voor de kinderen van groep 1 en 2 
 
 
 

De brede school Veldhoven zorgt ervoor dat onze kinderen mee  kunnen doen 
met allerlei verschillende activiteiten. U kunt daarvoor inschrijven via de website. 
Liefst zo snel mogelijk want vol is vol! Heeft u graag hulp bij het inschrijven, laat 
het dan even weten. Wij helpen u graag!  

 
http://www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen 
 
Ook deze periode zijn er weer leuke activiteiten waaraan de kinderen kosteloos deel  kunnen nemen.   
Wij noemen 2 voorbeelden die bedoeld zijn voor de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. 

 
Houdt uw kind van SPORTEN? Schrijf dan in!  
Voor wie? Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 
Tijd: Op donderdag van 16.00 – 17.00 uur Van 9 mei t/m 23 mei 
Waar? Gymzaal MFA-Midden 
 

 
Houdt uw kind van DANSEN? Schrijf dan in!  
Voor wie? Voor de kinderen van groep 1 t/m 3  
Tijd: Op maandag van 16.00 – 17.00 uur Van 13 mei t/m 27 mei 
Waar? MFA-Midden 
 

  

http://www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen


 
 
 

Nieuwe letter 

 
 
 
De kinderen hebben in de afgelopen week een nieuwe letter geleerd. De “t” van tandarts. Onderstaand klankgebaar 

hoort bij de “t”. Er mogen weer spullen meegebracht worden met de beginklank “t”. We leggen deze spullen op de 

lettertafel en we maken er weer een foto van voor in ons letterboek. 

 

 tandarts 

 t 
 
 
 

Toetsen 

 
 
Volgende week starten we weer  met de toetsen voor de kinderen van groep 1 en groep 2. 
De toetsen worden afgenomen in kleine groepjes. Zij  krijgen een boekje met allerlei opdrachten op het gebied van 
rekenen of taal. 
 
Ondanks dat de toets-situatie een ongewone situatie is voor de kinderen, proberen we de situatie zo ontspannen 
mogelijk te houden. We hebben het met de kinderen niet over “toetsen”, maar over “werken in een boekje”.  
De resultaten zullen we met u bespreken in de gesprekken die op het einde van het schooljaar gepland zijn.   
 

 
Wij willen een naam…. 
 
Afgelopen week kwamen deze poppen op bezoek bij de peuters en kleuters van MFA-Midden.  
Zij willen graag bij ons in de groep komen, maar ze kunnen 
pas inschrijven als ze een naam hebben.  
Wij hebben beloofd dat wij een hele mooie naam voor ze 
gaan kiezen.  
In de hal van de school staan 2 brievenbussen (tot 24 mei).   
Alle peuters en kleuters mogen in de hal met hun ouders  een 
briefje invullen met een jongens-  en meisjesnaam. Deze 
briefjes stop je in de brievenbussen.  
Wij zullen hier dan met alle kinderen een briefje uit-
grabbelen. We weten dan hoe onze poppen heten.  
De poppen zullen in de toekomst, zowel bij de peuters als bij 
de kleuters,  vaak iets komen vertellen of samen met ons 
komen spelen.   
  



 

 
 
 

Voorleesbezoek bibliotheek Veldhoven 

 
 
Op woensdag 15 mei komt een leesconsulent  van de 
bibliotheek een verhaal voorlezen in de groepen 1-2 met 
de Kamishibai. De Kamishibai is een klein, draagbaar 
verteltheater dat oorspronkelijk uit Japan komt. "Theater 
van papier" betekent het letterlijk. Het verteltheater brengt 
de personages echt tot leven: de beeldende vertelwijze 
zorgt ervoor dat de kinderen worden meegezogen in het 
verhaal. Wij hopen dat de kinderen ervan zullen genieten.  
 
 
 
 

 
 
 

Medezeggenschapsraad Veldhoven Midden 

 
 
Basisschool EigenWijs en sbo de Verrekijker hebben een gezamenlijke schoolraad, waarin de medezeggenschapsraad 
opgenomen is. In deze schoolraad praten ouders en personeel mee over het beleid van de school. De zittingstermijn 
van één ouder loopt af en is bereid om zich herkiesbaar te stellen. We willen u de mogelijkheid geven om u aan te 
melden. Mochten er aanmeldingen zijn, dan  schrijven we verkiezingen uit. U kunt zich tot en met 24 mei 2019 
aanmelden bij de voorzitter van de schoolraad, Lisanne Oerlemans (lhs.kopinga@summacollege.nl) 
 
Wij wensen jullie een fijn weekend.  
 
Sientje en Rietje.  
 
 


