
 

 

Nieuwsbrief  groep 7           vrijdag 25 januari 2019 

 
Cito-toetsen 
Afgelopen week zijn we begonnen met het afnemen van de midden 7 toetsen van Cito. De toetsen 
begrijpend lezen, spelling en werkwoordspelling zijn deze week afgenomen. Volgende week staat 
rekenen op het programma en gaan we verder met AVI/DMT afnemen. De kinderen werken 
ontzettend hard en doen erg hun best, daar zijn we natuurlijk mega trots op! 
 
Als de kinderen zelf nog willen oefenen voor rekenen, kunnen ze met de volgende sites aan de slag:  
- www.junioreinstein.nl  
- www.kids4cito.nl  
- www.rekentuin.nl etc. 
 

 
Kamp Vught 
We hebben deze week de geschiedenislessen omtrent de 
Tweede Wereldoorlog afgerond.  
Volgende week krijgen wij de eerste gastles van de 
Heemkunde groep uit Veldhoven. Zij komen vertellen 
hoe de oorlog er in Veldhoven uit heeft gezien.  
De week daarna krijgen wij een gastles van de 
Ambassade van Vrede. 
Op donderdag 7 februari gaan wij naar Kamp Vught, als 
afsluiter van dit thema.  
 

 
Herhaling: Voortgezet onderwijs open dagen 
Hieronder een lijst met de belangrijkste scholen uit de regio waar je kunt gaan kijken: 
26 jan:   St. Joris College 9.30-13.00 uur 
27 jan:   Aloysius De Roosten 11.30-14.30 uur 
1 feb:   Sondervick College 16.30-20.30 uur 
Op de sites van de scholen vind je meer info over eventuele meeloopdagen of minilessen. 
 
Voorleeskampioenschap 
Op woensdag 13 februari vindt het voorleeskampioenschap van Veldhoven plaats in de schalm. Gijs 
V. uit groep 7B zal onze school hierbij vertegenwoordigen. Om hem aan te moedigen gaan we met 
beide groepen 7 naar de Schalm op die dag. We zullen hier met de fiets heen gaan, dus zorg ervoor 
dat u kind die dag met de fiets naar school komt. Het voorleeskampioenschap zal tot 12.00 uur 
duren, waardoor wij dus ook iets later terug zullen zijn op school.  
 
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. 
 
Namens de carnavalscommissie. 

http://www.junioreinstein.nl/
http://www.kids4cito.nl/
http://www.rekentuin.nl/
mailto:j.hittema@veldvest.nl


Oproep 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, ooms, tantes 
en oppasouders) 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. 
 
Huiswerk 
De leerlingen hebben vandaag geen huiswerk meegekregen. Aankomende dinsdag krijgen zij 
leerwerk mee voor Engels. 
 
Verjaardagen februari 
Amy – Romy – Maud R. – Annika – Gijs V. 
Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag! 
 
Agenda 
30 januari  Studiedag 
7 februari  Excursie Kamp Vught 
13 februari  Voorleeskampioenschap Veldhoven 
26 en 28 februari Rapportgesprekken 
 
Volgende nieuwsbrief: 8 februari 2019 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bianca, Ellen en Desi 
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