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Algemeen 

 

Parro privacy instellingen beeldmateriaal  

In Parro kunt u aangeven hoe u wenst dat school omgaat met de privacy van uw zoon/dochter. 

Wij vragen u jaarlijks om deze gegevens te controleren en aan te passen daar waar nodig. U 

kunt dit doen via de volgende stappen: 

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

• Tik op Profiel en scrol naar het kopje 'Mijn kinderen'. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

 

Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. Wilt u later in 

het schooljaar uw voorkeuren wijzigen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. 

 

Informatieavonden 

Volgende week zijn de jaarlijkse informatie avonden. Op deze avond vertellen wij u meer over 

het werken in de groep, de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen en laten we zien hoe 

KIVA vormgegeven wordt binnen de groepen.  

I.v.m. de maatregelen rondom Covid-19 organiseren we de avond anders dan u gewend bent. U 

dient zich vooraf aan te melden via Parro, zodat we kunnen inschatten of er voldoende ruimte is. 

Dit kunt u doen door in de agenda van Parro op het handje te klikken. De avond vindt plaats in 

de hal of speelzaal, met daarbij de 1,5 meter afstand in acht nemend.  

We vragen u het volgende:  

o Per gezin maximaal 1 persoon aanwezig 

o U komt binnen via de aangegeven ingang   

o Helaas schenken we dit jaar geen koffie/ thee 

o Bij binnenkomst graag u handen desinfecteren.  

o Invullen gezondheidscheck. (u kunt eventueel een eigen potlood of pen meenemen)  

o De toiletten zijn deze avond niet toegankelijk.  

 

We hopen u te verwelkomen op deze avond! 

 

 

Oproep Medezeggenschapsraad/Schoolraad 

Mocht u interesse hebben in deelname aan de Schoolraad als SR of MR lid dan kunt u dit 

uiterlijk 21 oktober 2020 kenbaar te maken via mr.brembocht@veldvest.nl. Voor meer uitleg 

verwijzen wij u naar de reeds verstuurde brief. Tijdens de ouderavonden wordt hierover per 

groep extra uitleg gegeven. 

 
Nieuwsbrief 
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Groep 1-2 

Donderdag 3 september hebben we groepsbindende spelletjes gedaan op het schoolplein en in 

de speelzaal.  

Het was enorm gezellig en we hebben elkaar ook nog beter leren 

kennen. Het samenwerken stond tijdens de spelletjes centraal.  

Enkele van deze spelletjes herhalen we deze week nog eens in de 

speelzaal. 

 

We hebben al veel geoefend met de kleuren en vormen. Dit zie je terug 

in de weektaak van vorige week: het schuine- en het rechte-kruis leggen 

op de kralenplank. Daarna moesten ze 4 driehoeken vullen in dezelfde 

kleur.  

Deze week vouwen de kinderen door middel van een schuine- en een rechte-vouw of het rechte 

kruis een huis. In het huis komt een rechthoekige deur en vierkante ramen.  

                  

 

Groep 3 

In groep 3 hebben de kinderen al veel nieuwe letters geleerd. 

Op het letterbord hangen de letters k-m-s-p –i-aa. Met deze 

letters proberen de kinderen zoemend de woorden te lezen. Dit 

gaat al erg goed! Ook maken we met deze letters woorden op 

de woordendoos én in ons klik-klakboekje. Na het werken in 

het 

 

Tijdens de rekenles oefenen we volop met de cijfers tot 20, 

tellen we hoeveelheden en oefenen we met meer en minder 

(erbij/eraf). Op de foto zijn de kinderen een rekenspel aan het 

spelen waarbij ze oefenen met 1 minder (eraf 1).  

 

Groep 4 

Taal 

In groep 4 zijn we gestart met het thema vriendschap. Tijdens onze taallessen komen 

verschillende themawoorden aan bod. In Parro kun je zien welke thema woorden bij het thema 

vriendschap horen. Ook leren we tijdens onze taallessen; samenstellingen, zelfstandig 

naamwoorden, lidwoorden en het alfabet.  

Spelling 

Deze week zijn wij woorden aan het leren schrijven en lezen met twee of drie medeklinkers aan 

het begin en/of het eind. De kinderen lezen en schrijven woorden als strik, worst en sterk. Je 
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leest en schrijft deze letters aan elkaar. Ook leren we woorden lezen met nk en ng. Je spreekt 

ng en nk als één klank uit. Volgende week leren we woorden lezen met ch en cht. We leren 

woorden lezen als lach en acht. Je ziet ch, maar je zegt /g/. Kunnen jullie deze klanken thuis ook 

in jullie leesboeken vinden?  

Rekenen 

Tijdens de rekenlessen blijven we optellen en aftrekken tot en met 10 automatiseren. Deze 

sommen zijn makkelijk thuis te oefenen! Ook leren we herhaald optellen, de voorloper van de 

keersommen (10+10+10= 3x10). Volgende week komen de onderdelen geld en tijd aan bod.  

De hulpjes voor volgende week zijn Jady en Jasmijn (14 t/m 18 sept). De week daarna zijn Joa 

en Julie aan de beurt (21 t/m 25 sept). Zo houden we de klas samen netjes!  

 

 

Groep 5/6 

Blink 

Deze week zijn wij gestart met het nieuwe thema van Blink; Ik hou van 

Holland. De kinderen gaan met elkaar onderzoeken welke voorwerpen 

typisch Nederlands zijn. Na een aantal onderzoekslessen maken zij hier 

samen een echte “Ik hou van Holland show” van. Zij kunnen het voorwerp 

dan presenteren op een eigen gekozen manier. 

 

 

 

 

Groep 5 

Rekenen 

Tijdens rekenen focussen we deze week op verschillende punten. Vooral de tafels en het 

klokkijken komt aan bod. Thuis kunnen deze twee onderdelen ook altijd extra geoefend worden, 

op een bewust moment of gewoon even tussen door aan tafel bijvoorbeeld.  

Spelling 

Bij spelling zijn wij deze week bezig met -eer, -oor en -eur woorden. De leerlingen leren hoe ze 

deze woorden moeten schrijven. Denk hierbij aan woorden zoals leerling, meneer, voortaan en 

speurneus. Daarnaast hebben we ook een stukje herhaling van vorige week, toen ging het over 

de woorden met de -nk en -ng. Kennen jullie het ezelsbruggetje nog? 

 

Zelfverdedigingslessen 

Dinsdagmiddag zijn de leerlingen ook begonnen met zelfverdedigingslessen. In een aantal 

lessen worden basishandelingen aangeleerd om je beter te verdedigen mocht dit nodig zijn. 

Denk hierbij aan loskomen als je vastgehouden wordt aan je arm. De leerlingen kunnen dit thuis 

nog extra oefenen, kunnen zij los komen van papa of mama? 
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Groep 6 

Capoeira en Theaterlessen  

Om te werken aan een fijne groep in het kader iedereen hoort erbij, hebben we 4 weken twee 

docenten in huis die ons helpen bij de gymles en theaterles. Allerlei werkvormen en 

groeperingsvormen om de groep sterker en fijner te maken. 

 

Inplannen weektaak 

Deze week zijn we in groep 6 gestart met het inplannen van een weektaak. Met een weektaak 

heeft een leerling zelf de keuze wat hij/zij die week wanneer gaat doen. De weektaak omschrijft 

in stapjes wat een leerling moet doen. Het maken van een keuze blijkt toch nog knap lastig te 

zijn. Maar na lang wikken en wegen heeft ieder voor zich de planning rond.  

 

Groep 7 

Huiswerk 

De leerlingen van groep 7 werken fanatiek aan het huiswerk. Sommige leerlingen maken het 

diezelfde dag nog en nemen het alweer mee terug naar school.  Naast het maak-huiswerk is er 

afgesproken, dat de leerlingen ook 15 minuten Rekentuin (leerkracht spreekt specifiek 

onderdeel af) en 15 minuten Bloon oefenen in de week. Bij de informatieavond bespreken we 

het huiswerk en agendagebruik. 

 

Blink 

Met Wereldoriëntatie besteden we dit thema aandacht aan Wereldsterren. De kinderen kijken 

naar wereldsterren van vroeger en nu. Sterren van over de hele wereld en sterren op allerlei 

verschillende gebieden. De kinderen kiezen hun wereldster en doen er onderzoek naar. 

 

Capoeira en Theaterlessen 

In het kader van: Iedereen hoort erbij, mogen we genieten van de sport en theaterlessen 

gegeven door externen. Onderwerpen als respect, talent en wat is er nodig voor een fijne groep 

komen aan bod.  
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Groep 8 

Blink  

Het eerste thema van Wereldoriëntatie is Wereldsterren. De kinderen mogen zelf hun wereldster 

kiezen. Ook hebben we ons verdiept in het maken van selfies in de geschiedenis. Het schilderen 

van portretten in de Gouden Eeuw. 

CITO entreetoets 

Volgende week heeft groep 8 de entreetoets. 

Capoeira en Theater 

De komende 5 weken heeft groep 8 op dinsdag Capoeira lessen en op woensdag theaterlessen. 

Museumschatjes 

In het kader van Museumschatjes mogen we een gratis bezoek brengen aan het Pre Historisch 

dorp op maandag 26 oktober a.s. van 12.00 tot 14.00 uur. Voor dat bezoek hebben we 5 ouders 

nodig die ons willen brengen en halen. Graag aanmelden via het mailadres van Annelies 

 

Bijlagen: 

- Typetuin - Typecursus  

- Bredeschool Veldhoven – activiteitenaanbod 

 

 

 

 

 

 


