
 

Nieuwsbrief  groepen 6                                   25-01-2019 

  

Inhoudelijk  

  

Rekenen  

We zijn inmiddels blok 6 aan het afronden. De resultaten hiervan kunt u de komende week in 

parnassys verwachten. Blok 7 gaat over het schattend aftrekken van ronde getallen, cijferend 

aftrekken met inwisselen (lenen), werken met inhoudsmaten en het herkennen van de bouwplaten 

van de ruimtelijke figuren (kubus, balk etc.). 

 

Cito-toetsen 

De Cito-toetsen zijn inmiddels in volle gang. Deze week zijn we begonnen met de AVI en DMT 

toetsen. De meeste kinderen hebben deze al afgerond. De kinderen die nog niet zijn geweest zullen 

dit volgende week afronden. De komende weken komen begrijpend lezen, rekenen en spelling nog 

aan bod. Wanneer de toetsen zijn nagekeken, kunt u de resultaten in parnassys bekijken.  

 

Thema’s  

  

Nationale voorleesdag 

Afgelopen woensdag hebben meerdere kinderen uit onze klassen voorgelezen samen met een  

maatje in de kleuterklassen. Ze hebben dit van te voren goed geoefend met elkaar. Het was leuk om 

te zien met hoeveel enthousiasme ze hiermee bezig waren.  Zowel de kleuters als de leerlingen uit 

groep 6 hebben het als heel leuk ervaren.  

 

Carnaval  

Het duurt nog even, maar vrijdag 1 maart is het carnaval op school. Wij zijn nog op zoek naar 

ouders, opa's of oma's die willen komen schminken op die dag. Graag horen wij wie zich hiervoor wil 

opgeven. Aanmelden kan via: j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende reacties. 

 

Organisatorisch  

 

Korfbal 

Via de mail hebben jullie een brief gekregen voor het korfbaltoernooi op 13 april a.s. We zouden het 

fijn vinden wanneer u via de mail doorgeeft of uw zoon of dochter wil deelnemen aan het toernooi. 

Graag even uw naam, naam van het kind, mailadres en of u begeleider wilt zijn van een groepje, 

vermelden. Gelieve dit voor maandag 28 januari door te geven aan Debby Mutsaers 

(d.vdpalen@veldvest.nl).  

 
  

    



Koningsspelen 

 

Beste ouders/verzorgers, 
   
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar dat veel ouders (we denken ook aan grootouders, oppasouders, 
ooms en tantes) ons kunnen helpen, in de vorm van het begeleiden van de activiteiten, tot het mee 
klaar zetten (en weer opruimen) van materialen. 
  
U zult begrijpen dat voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is. 
  
Graag voor 4 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl. 
In de mail graag het volgende vermelden: 
  
- Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk rekening 
mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden:  

 helpen met klaarzetten 
 begeleiden van een activiteit 
 helpen met opruimen na afloop                                                               

In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie. 
 

Parkeren 

In de ochtend valt het op dat er steeds meer auto’s parkeren op de van Aelstlaan. We willen u erop 

attenderen dat deze uitsluitend zijn bedoeld voor de taxi’s en ouders met een invalideparkeerkaart. 

 

Agenda  

- Woensdag 30 januari studiedag 

- 26 en 28 februari rapportgesprekken 

  

Hiep, hiep hoera!  

 

De komende weken vieren Payman uit 6a en Selena uit 6b hun 

verjaardag. 

Wij wensen ze alvast een fijne verjaardag!  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 8 februari.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Debby Mutsaers, Carlijn Elias en Karen de Vaan 

mailto:r.smets@veldvest.nl

