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Beste ouders,
Het schooljaar is alweer een paar weken aan de gang en iedereen is weer gewend
aan het schoolritme, de klas, de regels en elkaar.
Afgelopen weken hebben we met (bijna) alle ouders de kennismakingsgesprekken
gevoerd. Een prettige manier om elkaar te leren kennen en te bespreken wat voor
ons, de leerkrachten, of voor jullie, ouders en leerling, belangrijk is om te weten.
Taal
Met taal zijn we vooral bezig met de ‘kijk op taal’: het ontleden (persoonsvorm,
gezegde, onderwerp, lijdend en meewerkend voorwerp) en de woordsoorten
(werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, telwoord, ….).
Spelling
Bij Spelling leren we hoe stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden (bijv. houten) worden
geschreven, woorden met een ‘y’ en voltooid deelwoorden.
Werkwoordspelling krijgt extra veel aandacht en het schrijven van verleden tijd en
voltooid deelwoorden doen we met hulp van ‘t sexy fokschaap.
Rekenen
Kommagetallen, procenten en de relatie tussen kommagetallen, breuken en
procenten zijn de doelen voor rekenen in deze periode. Tevens rekenen de leerlingen
de oppervlaktes van figuren uit.
Huiswerk
In groep 8 krijgt uw kind dagelijks huiswerk mee naar huis. Het doel hiervan is,
naast het wennen aan het huiswerk, vooral dat uw kind leert plannen en omgaan
met een agenda. Het huiswerk zit, net zoals de agenda, in een huiswerkmap en het
is de bedoeling dat uw kind die dagelijks op en neer neemt van school naar huis en
andersom. We zullen uw kind erop aanspreken wanneer het de huiswerkmap of het
huiswerk vergeet.
OPROEP FLL-coach!
Onze enthousiaste coaches, Anouk en Ilona, zijn vrijdag met hun team gestart.
Echter zou het zou erg fijn zijn als we twee coaches per team hebben! Mocht je
interesse hebben, maar niet goed weet wat het project inhoudt? Dan praten wij je
graag bij! Neem contact op met i.wenting@veldvest.nl.
Wilt u zaterdag 9 januari vast vrijhouden in uw agenda? Dan is namelijk de
regiofinale in Dynamo, Eindhoven!
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Minischooldag Sondervick College
Tijdens de minischooldag 'Ik op het Sondervick' op dinsdag 13 oktober, volgen de
kinderen uit groep 8 volgens een rooster een aantal lessen en maken zo kennis met
het voortgezet onderwijs. Zij worden die dag begeleid door ervaringsdeskundigen; de
huidige brugklassers. De kinderen moeten die dag met de fiets naar school komen.
Open dagen/informatieavonden
Een aantal VO scholen zoeken nog naar een 'coronaproof' invulling. Hieronder
vindt u vast een aantal bekende data.
Sondervick College
De Open School is op vrijdag 20 november 2020. U krijgt dan de mogelijkheid om
samen met uw kind door de school te lopen en de sfeer te proeven.
Tevens biedt het Sondervick College informatieavonden. Deze zijn op 2 en 4
februari 2021. De informatieavond vindt plaats in de aula van het centrale gebouw.
Dit is het gebouw met de grote klok op de voorgevel. Om 19.00 uur start de avond.
Binnenkort is er een inschrijflink via de website van het Sondervick te vinden, voor
de informatieavonden én de Open School.
Huygens Lyceum
Op zaterdag 16 januari 2021 opent het Huygens Lyceum de deuren voor
leerlingen en ouders. De open dag is van 10:00 tot 13:00 uur.
Sint Joris College
16 en 17 november zijn de informatieavonden. Op 16 januari 2021 is de Open Dag.

Esther en Irene
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