
 

 

Nieuwsbrief groep 6      december 2019 
                       
 
Even voorstellen: 
In deze nieuwsbrief wil ik mijzelf graag even kort voorstellen: 
Mijn naam is Monique van Dun en woon, samen met mijn vriend en drie kinderen, in Eersel. In mijn vrije 
tijd ga ik graag een rondje wielrennen, lees een goed boek of onderneem leuke activiteiten met mijn gezin 
en vrienden. Ik kijk er naar uit om de aankomende maanden samen met juf Hannie in groep 6 te staan. U 
kunt bij mij terecht voor vragen en/of mededelingen Dit kan zowel mondeling als via de e-mail 
(m.vandun@veldvest.nl). Ik heb zin in een leerzame en gezellige periode met uw kind! 
 
Schoolontbijt 
Enkele weken geleden hebben we deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. We hebben samen 
gezellig ontbeten en ondertussen ook besproken dat een goed en gezond ontbijt en veel bewegen heel 
belangrijk is. 
 

                                                 
 
 
Schoolfruit: 
Sinds kort zijn we weer gestart met schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag. Wanneer uw kind één 
van de soorten niet lust, mag er vervangend fruit meegegeven worden. De kinderen nemen op maandag 
en vrijdag zelf fruit mee voor de kleine pauze. 
 
Veldhoven danst: 
Wij zijn volop aan het oefenen voor het optreden in de Schalm op zaterdag 21 dec. om 19.00 u. De dans is 
nu in zijn geheel aangeleerd. De laatste 3 lessen worden gebruikt om de puntjes op de i te zetten. Knap, 
hoe de kinderen in zo’n korte tijd zo een moeilijke dans onder de knie krijgen. Petje af ! 
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Surprise 
De sint is weer onderweg naar Spanje en is ook gezellig langs geweest bij ons op school. Natuurlijk hebben wij hem 
weer een handje geholpen door voor elkaar surprises te maken. De kinderen hebben hard gewerkt aan de 
verschillende surprises. We hebben een gezellige ochtend gehad. In de middag hadden ze de keuze: enkele kinderen 
zijn gaan kijken naar de Sinterklaasshow en de rest heeft gezellig in de klas gekleurd, met de cadeautjes gespeeld, 
film gekeken of een spelletje gedaan. Ook hebben we klassencadeaus van de Sint gekregen: 2 ballen, een 
moppenboek en 6 donderdagen een krant speciaal voor kinderen.  
 

                                               
 
 Rekenen:  
We zijn inmiddels aan het werk met blok 4 van de methode Getal & Ruimte Junior. De volgende 
onderdelen komen hierin aan bod: 

- Handig rekenen door bij het optellen getallen te wisselen en bij het vermenigvuldigen gebruik te maken van 
verdubbelen en halveren. 

- Cijferend rekenen: Kinderen oefenen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

- Rekenen met lengtematen aan de hand van het metriek stelsel. 

- De komende tijd gaan we extra oefenen met klokkijken, zowel de analoge klok als de digitale klok. 
Wij hebben ervaren dat er nogal wat kinderen zijn, die hier moeite mee hebben. Zou u daar thuis 
ook extra aandacht aan willen besteden ? 

 
 

Taal en spelling 
We zijn net gestart met thema 4 van onze methode Taal Actief. 
 
Taal: 

 
  
 
 
 
 



Spelling: 

 
 
 
Jarigen  
Eind december hebben we verschillende jarigen: Simon, Nyne, Emma J. en Sanne. Alvast van harte gefeliciteerd! 

 
Wist u dat … 

- wij een lichtje voor de kerstviering willen maken en hiervoor op zoek zijn naar glazen potjes.  
- wij dit jaar tijdens de kerstworkshop op dinsdag 17 dec. een kerststukje gaan maken voor de 

Voedselbank. Hiervoor vragen we de kinderen een melk/drinkpak van 1,5 liter mee te brengen, 
afgeknipt op 6 cm, zodat er een bakje ontstaat. 

- wij op dinsdag 17 december met de hele groep gaan schaatsen op de tijdelijke ijsbaan in 
Veldhoven-dorp. 

- wij op zaterdag 21 december mee zullen doen aan de dansshow van Veldhoven danst! 
 

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen! 
 

 


