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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Inrichting speelterrein 

o Schoolbieb hulp (groot)ouders 

o Nieuws uit de groepen 

 

Inrichting speelterrein 

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

inrichting krijgt steeds meer vorm. Gemeente Veldhoven is bezig met een totale renovatie van de 

wijk en dus ook de ruimte rondom de school en van onze kindpartner (kinderopvang) Korein. 

Aannemersbedrijf Van der Zanden uit Moergestel voert in opdracht van de Gemeente Veldhoven de 

herinrichting uit. Via bewonersbrieven blijft u op de hoogte van de werkzaamheden.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via email: look@vanderzanden.nl of bellen 

naar: 013-513 13 37 

De ruimte rondom de school (beplanting ed.) zal waarschijnlijk in de zomervakantie ingericht 

worden. 

 

 

Nieuwsbrief 
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Oproep : Gezocht enthousiaste (groot)ouders!                             
Voor de Schoolbibliotheek op locatie ‘t Look zijn we opzoek naar minimaal 2 enthousiaste 
(groot)ouders die het Schoolbiebteam komen versterken. 
Maandag van 12.00 - 14.15 uur is de schoolbibliotheek open voor de leerlingen vanaf groep 4. 

Zij komen graag bij jou boeken ruilen en willen vooral van je weten welke boeken leuk zijn om te 

lezen. 

Heb je ongeveer 1 maandagmiddag in de maand tijd, om de leerlingen te helpen? 

Laat het ons voor maandag 7 februari weten!   

Voor meer informatie kun je mailen of bellen met de leesconsulent van de Bibliotheek Veldhoven die 

eerste aanspreekpunt is.  

Monique Laudy : M.laudy@bibliotheekveldhoven.nl  of bellen 040-3686983 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

In de groepen 1-2 zijn we gestart met het eerste thema van de 

nieuwe methode Schatkist.  

Pompom heeft samen met Loeloe een tekening gemaakt op een 

schilderij dat oma aan het schilderen was, oei. Pompom en Loeloe 

dachten dat oma blij zou zijn, maar ze vond het helemaal niet leuk. 

Pompom heeft er natuurlijk erg veel spijt van en wil een nieuw 

kunstwerk voor oma maken. Maar hij heeft geen idee hoe hij dat 

aan moet pakken. Hij weet nog niet zoveel van kunst. Samen met de 

kinderen bekijkt hij allerlei kunstvormen en de kinderen proberen 

van alles uit in het atelier. Zo verzamelen we veel kunst. Aan het 

einde mag oma een kunstwerk uitkiezen. Welke zal ze kiezen? 

In dit thema leren we de letter m en de letter n.   

 

 

Groep 3 

Tijdens de les beeldende vorming hebben de leerlingen mooie 

voederhuisjes gemaakt. Hierbij was het meten van de stroken 

een belangrijk onderdeel. Betrokken hebben de leerlingen 

hieraan gewerkt, met een mooi resultaat.  
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Groep 4 

Het thema van blink waar we momenteel aan werken is 

honderden huizen.  

De kinderen zijn in groepjes van 4, begonnen met een 

ontwerp maken voor een gebouw van suikerklontjes. 

Afgelopen maandag was het eindelijk zo ver en zijn we 

begonnen met het maken van de gebouwen. Het was toch 

een stukje moeilijker dan de kinderen dachten.  

Volgende week gaan we weer verder.  

Zijn jullie ook zo benieuwd naar het eindresultaat?  

 

 

 

Groep 5 

Na de vakantie zijn wij weer fijn gestart in de klas. We zijn begonnen met 

nieuwe thema’s van spelling, taal en rekenen. Deze zijn inzichtelijk gemaakt op 

de doelendeur. Samen met de leerlingen is er besproken waar we de komende 

perioden aan gaan werken. De leerlingen hebben ook weer in de bieb nieuwe 

boeken mogen uitzoeken. Terwijl 

een aantal leerlingen een nieuw 

boek uitzochten, was de rest rustig 

aan het lezen in de hal. Bij 

aardrijkskunde zijn we begonnen 

met een nieuw thema: Ontdek Nederland. We hebben al 

kennisgemaakt met de provincies, hoofdsteden en de 

grote vijf van Nederland. 

 

 

Groep 6 

Vorige week hebben we tijdens de Kiva-les gepraat over het nieuw binnenkomen in een groep en 

wat voor gevoel dat bij je oproept. De kinderen vertelden over hoe het voelde om als nieuweling aan 

te sluiten bij een nieuwe sportvereniging, de scouting of in een klas. Dat kan spannend voelen, je kan 

er zenuwachtig van worden of juist heel enthousiast en nieuwsgierig. Vervolgens hebben we stil 

gestaan wat de groep kan betekenen om je een fijn en welkom gevoel te geven. Als laatste opdracht 

mochten de kinderen op een blaadje tekenen en beschrijven wat zij persoonlijk kunnen betekenen 

voor een nieuwkomer. Waar ben jij goed in? Kun jij goed luisteren of ben je bijvoorbeeld heel 

behulpzaam? Hiervan 

maken we een echt 

groep 6 hulpboekje! 
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Groep 7 

1 tegen allen 

Door Monique van de Bibliotheek Veldhoven zijn we uitgedaagd om 80 

opdrachten uit te voeren. Alle opdrachten van het project ‘1 tegen 

allen’ hebben te maken met boeken. Denk aan: stuur een mailtje naar 

een schrijver en stel hem wat vragen, maak een lijstje van 10 

griezelige/spannende boeken, ga in de bibliotheek alle boeken recht 

zetten enz. De leerlingen zijn met veel enthousiasme begonnen. Maar 

goed ook, want als we alle 80 opdrachten af hebben voor 28 januari 

dan verdienen ze daarmee een film met popcorn, verzorgd door 

Monique. Halen we het niet, dan is onze tegenprestatie dat we de 

bibliotheek in het City Centrum schoon gaan maken.  

Alles is natuurlijk vastgelegd in een contract. 

 

 

Groep 8 

Gym challenge 

Groep 8 is het nieuwe jaar begonnen met een 

gym challenge. Tijdens de gymles kregen ze de 

volgende uitdaging.  

Maak een schommel voor alle kinderen uit je 

groep, maak in 5 minuten zoveel mogelijk 

zweefduiken op de dikke mat en met blokjes 

voetbal zoveel mogelijk blokken laten staan. 

Super goed gedaan allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefencito 

Groep 8 maakt volgende week een oefencito. Daarna volgen de adviesgesprekken voor het 

voortgezet onderwijs. 

De ouders ontvangen daarover een informatie mail: Informatie mogelijkheid voortgezet onderwijs. 

Veel middelbare scholen organiseren een informatie middag/avond, wel dan niet online, over hun 

school. 

Op de sites van scholen in Veldhoven en Eindhoven is daarover meer informatie te vinden. 

 


