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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Werkzaamheden speelterrein locatie ’t Look 

o Nieuws uit de groepen 

 

Inrichting speelterrein locatie ‘t Look 

Gemeente Veldhoven is bezig met een totale renovatie van de wijk ’t Look en dus ook de ruimte 

rondom de school. Aannemersbedrijf Van der Zanden uit Moergestel voert in opdracht van de 

Gemeente Veldhoven de herinrichting uit. 

De werkzaamheden van het nieuwe speelterrein zijn na de kerstvakantie weer in volle gang en de 

inrichting krijgt steeds meer vorm.  
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Nieuws uit de groepen 

   

 

Groep 1-2 

Vanaf deze week zijn we gestart met het nieuwe thema 

‘Kunst’. We leren over kunst, kijken naar kunst en ontdekken 

dat iedereen een andere voorkeur voor kunst kan én mag 

hebben.  

 

We zijn begonnen met een virtueel bezoekje aan het 

Rijksmuseum. Via de volgende link kun je ook thuis een 

bezoekje brengen aan het museum Ontdek Rijksmuseum 

Meesterwerken. We hebben verschillende kunstwerken bekeken en besproken.  

 

Van onze themahoek gaan we een kunstatelier maken. De kinderen kunnen in de hoek kunstwerken 

maken met verschillende materialen.  

 

 

Groep 3-4 

Samenwerkingsopdracht.  

We waren allemaal blij dat we vorige week weer naar 

school mochten. Als samenwerkingsopdracht hebben 

we een poster gemaakt van het nieuwe jaar 2022. De 

kinderen hebben met elkaar afgesproken welke 

kleuren ze gingen gebruiken. En het resultaat mag er 

zijn!  

 

 

Dinosaurussen tekenen 

We hebben met de groep gekozen uit een aantal thema’s 

van Blink.  

De meeste stemmen gingen naar: Oerlang geleden. 

Vandaag hebben de kinderen dinosaurussen getekend. 

Daarbij hebben ze kennis opgedaan van schetsend 

tekenen. N.a.v. een stappenplan konden de kinderen 

verschillende dinosaurussen tekenen. De kinderen hebben 

een mooi begin gemaakt.  

 

 

 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken
https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken
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Kapla 

In onze groep is er soms ruimte om te bouwen met kapla of met ander materiaal. De 

kinderen maken hier mooie dingen mee! Kijk zelf maar! 

   

 

Groep 5-6 

Rekenlessen 

De afgelopen week hebben de kinderen van groep 5 geleerd hoe je een staafdiagram maakt en leest! 

Groep 6 is aan de slag gegaan met inhoud, en hoe kun je dat nu beter ervaren dan lekker te kliederen 

met water! 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Muurkrant 

De afgelopen week zijn we begonnen met het maken van een muurkrant over een dier. De kinderen 

hebben geleerd hoe ze informatie moeten opzoeken. Ook hebben ze voor het eerst gewerkt met 

Word. Knap om te zien wat er nu allemaal aan het ontstaan is en hoe snel de kinderen het onder de 

knie hebben.  

 

 


