NIEUWS VANUIT EVENT
Op vrijdag 9 juli staat de jaarlijkse schoolreis gepland. Vorig jaar kon het schoolreisje helaas niet doorgaan,
vanwege de toen geldende Coronamaatregelen. Daarom hopen we extra hard dat we dit jaar wel gezellig op
schoolreis kunnen gaan! Gezien de grootte van de school starten de voorbereidingen van de schoolreis al begin
van het schooljaar in samenwerking met de Ouderraad. Bussen en parken zijn dus al gereserveerd. Dit is dus
allemaal in kannen en kruiken.
De laatste en komende versoepelingen en de positieve berichten over dalingen van besmettingen en in
ziekenhuis, maken dat we steeds een beetje meer goede hoop hebben dat de schoolreis kan doorgaan. Daarom
stellen we het besluit om de schoolreis wel of niet door te laten gaan nog even uit, tot we meer zicht hebben om
de situatie en Corona richtlijnen richting 9 juli.
Het schoolkamp van de groepen 7 en 8 kon helaas niet doorgaan. Samen met de Ouderraad zijn we aan het
proberen ook voor deze groepen een leuke schoolreis te organiseren, zodat ook zij een mooie afsluiting van dit
schooljaar zullen hebben. Uiteraard informeren we u als het gelukt is om ook de groepen 7 en 8 op schoolreis te
laten gaan.

VANUIT DE GROEPEN
1-2

Voor de vakantie hebben we het over het thema “Kunst”
gehad a.d.h.v. de kunstweken. Elke klas heeft een kunstenaar
besproken.

De kleuters beginnen komende week met het thema “Sprookjes". Er zullen verschillende sprookjes
worden besproken, voorlezen en nagespeeld.
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Wat hebben we genoten van de koningsspelen. Helaas een andere opzet dit jaar, maar dat mocht de
pret niet drukken. Onder het genot van een heerlijk zonnetje hebben de verschillende groepen allerlei
activiteiten gedaan. Van gezelschapsspelletjes in de klas, sportieve activiteiten in de buitenlucht tot een
quiz over het koningshuis. De kinderen kwamen mooi uitgedost in het oranje, rood, wit, blauw naar
school. Als afsluiter hebben we gedanst op het liedje van de Koningsspelen "zij aan zij". Kortom een
geslaagde dag.

In groep 4 mogen kinderen voor het eerst een spreekbeurt of boekbespreking doen. In het begin was
dat best spannend, maar toen er een aantal kinderen geweest waren, wilden er meer! Er komen veel

leuke en originele onderwerpen aan bod. We hebben al veel nieuwe dingen geleerd! Wij zijn heel erg
trots op de kinderen!
Voor de meivakantie hebben we gewerkt aan de tafels van 1 t/m 5 en 10. Veel kinderen hebben hun
kleine tafeldiploma al behaald. Super knap! Nu gaan we verder met de tafels van 6 t/m 9 en kunnen de
kinderen hun grote tafeldiploma behalen. We wensen de kinderen veel succes met oefenen!
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In de groepen 5 zijn de kinderen met het leesproject “Scoor een boek” aan de slag geweest. Ze hebben
veel boeken gelezen, waarvoor ze een certificaat verdiend hebben. De kinderen van groep 5B hadden
bijvoorbeeld samen maar liefst 111 boek gelezen!

Voor de meivakantie hebben de kinderen van groep 6 erg hard gewerkt aan de schriftelijke presentaties
n.a.v. het door hen zelfgekozen onderwerp. Afgelopen week is er gestart met de mondelinge

presentaties en de eerste resultaten zijn erg mooi, gaaf en geweldig om te zien. Vol enthousiasme
vertellen de kinderen over allerlei leerzame onderwerpen en vanuit de klas zijn er erg veel aandachtige
gezichten te zien.

In de groepen 7 bruist het van de activiteiten. Naast allerlei leuke activiteiten zoals ‘de Kunstweken’,
‘Boek en film en spellen tijdens de Koningsdag, leren we veel nieuwe dingen op het gebied van rekenen
en taal. De nieuwe rekenmethode vinden we heel prettig, want een leerdoel wordt duidelijk in 2 lessen
aangeboden en komt daarna nog terug in de evaluatie-les en in de zogenoemde ‘conditietrainer’. Bij het vak
‘taal’ vergroten we onze woordenschat, leren we ontleden en besteden we onder andere aandacht aan recensies
schrijven, debatteren en conflicten hanteren. De afgelopen periode hebben alle kinderen hard gewerkt aan een
werkstuk. De leerlingen hebben veel interessante informatie gevonden over hun onderwerpen. De komende
periode gaan ze hun werkstuk presenteren in de groep. Complimenten voor alle kinderen van onze groepen. Zij
zijn terecht heel trots op het geleverde werk. We kijken uit naar de presentaties, die gaan komen.
‘De kunstweken’ gingen in de groepen 7 over kunstschilder Matisse.
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Kunstweken
Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het project 'Kunstweken'. Ieder kind heeft nu een persoonlijk
onlinemuseum, waarin het eigen kunstwerk hangt. In dat museum kunnen familieleden, vrienden en
bekenden het werkstuk bewonderen en eventueel laten afdrukken op allerlei spulletjes.
Hebben jullie onze kunstwerken al bewonderd? Neem snel een kijkje!

Peanutbaltoernooi
Ieder schooljaar wordt het peanutbaltoernooi georganiseerd voor alle schoolverlaters van Veldhoven en

omgeving. Helaas heeft de organisatie besloten, in overleg met de gemeente en het RIVM, om het
toernooi af te lassen.
Musical
Alle groepen 8 zijn gestart met de musical. De leerlingen zijn heel enthousiast en de rollen kunnen
binnenkort al verdeeld gaan worden. We kunnen niet wachten om te starten met het oefenen, dansen
en zingen.

Locatie Zilverackers
Deze week is locatie Zilverackers gestart met de Speelakker en de Taalakker. De Taalakker heeft een
fijne ruimte om te ontdekken en om de Nederlandse taal te leren. De kinderen in de Speelakker hebben
elkaar deze week leren kennen, geleerd hoe je zaadjes moet planten en wat daarvoor nodig is en wat er
allemaal wel en niet ademt.
De komende periode staat de leerakker Groei & Leven centraal. Tijdens deze periode gaan we onder
andere leren welke dieren er uit de buik of een ei komen, hoe jonge en volwassen dieren heten en we
volgen het groeiproces van verschillende planten en dieren. De kinderen en leerkrachten hebben een
fijne en leerzame eerste week achter de rug!

WIST U DAT …
•

Winnaars Reflection Day
Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat wij met de school deelnamen aan het project
'Reflection Day'. Het doel van dit project is om kinderen zichtbaar in het verkeer te laten
deelnemen.
Door het insturen van foto's waarop je het reflecterende hesje droeg, maakten de kinderen kans

op een prijs. De uitreiking was een beetje verlaat, maar inmiddels hebben we twee leerlingen blij
kunnen maken met een prijs.
Dit zijn Mila en Mats uit 4A. Gefeliciteerd Mila en Mats!!

•

In de bijlage van de nieuwsbrief een folder te vinden is over het activiteitenaanbod van de brede
school. U kunt de kinderen aanmelden voor verschillende workshops.

•

Door het verdwijnen van de verschillende shifts, bij binnenkomst en het naar huisgaan, het weer
extra druk is op het schoolplein. En wij jullie daarom nog een keer willen vragen extra alert te zijn
op de afstand welke we van elkaar moeten houden. Dank jullie wel daarvoor!

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de online informatieavond op 25 mei

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook
pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen
hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een
(bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin.
Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Veldhoven. Heb je weleens nagedacht of
pleegzorg iets is voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online)
informatieavonden. Heel eenvoudig via je eigen computer, laptop, tablet of telefoon. De eerstvolgende is
op dinsdag 25 mei van 20.00 tot 21.15 uur. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op
een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond
of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je via dit e-mailadres een informatiepakket over
pleegzorg aanvragen.
Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief
filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

