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Wij willen iedereen een heel gelukkig en gezond 2019 wensen ! 
 
Na alle feestelijkheden rondom kerst, oud en nieuw en een vakantie om lekker uit te rusten en leuke dingen te doen, 
zijn we nu weer begonnen in het nieuwe jaar. De komende weken gaan we weer hard aan het werk met 
bijvoorbeeld de citotoetsen M6 en het project Identiteit. 
 
Schoolschaatsen 
Even een korte terugblik op een leuke activiteit in december. We gingen met de hele groep schaatsen op de tijdelijke 
ijsbaan in Veldhoven-dorp. We mochten ons bijna een uur uitleven op het ijs. Sommigen schaatsten weg alsof ze 
nooit iets anders deden, anderen stonden een beetje onwennig op dat gladde ijs. Een klein half uur kregen we les 
w.b. vallen (en weer opstaan natuurlijk), remmen, bochtjes maken, rondjes draaien e.d. Complimenten aan iedereen 
voor de inzet die getoond werd en dank aan alle ouders die ons vervoerd hebben. 
 

 
 
Dansshow “Veldhoven danst” 
Net voor de kerstvakantie hebben we aan nog een andere activiteit deelgenomen: een optreden tijdens “Veldhoven 
danst” in theater de Schalm. 7 weken flink oefenen gingen daaraan vooraf, maar het resultaat mocht er zeker zijn.  

 
Citotoetsen M6 
In de komende weken staan de volgende citotoetsen gepland: AVI (tekstlezen) en DMT (woordlezen), rekenen, 
begrijpend lezen en spelling. 
 
 
 



Rekenen 
- De afgelopen weken hebben de kinderen geleerd hoe je cijferend aftrekt op de korte manier. Zij kunnen vast 

laten zien hoe ze zulke sommen maken. 
- Wij hebben bijna deel A van ons rekenboek doorgewerkt en gaan binnenkort van start met deel B. Daarin 

oefenen we verder met cijferen (optellen en aftrekken) en de breuken. Maar ook kommagetallen en 
cijferend vermenigvuldigen staan in dit deel op het programma. 

 
Project Identiteit 
Zoals ieder jaar besteden wij in januari aandacht aan het thema Identiteit in het kader van burgerschap. Kinderen 
bewust laten worden van de eigen rol binnen de groep en de rollen van anderen, rolneming in verschillende 
situaties.  

 
Taal en spelling 
De komende weken staat thema 5 van taal en spelling op het programma. 
 
Taal:

 
 
Spelling: 

 
 
 
Wereldoriëntatie 

- Geschiedenis: thema 3 “Industrie in Nederland” o.a. over de stoommachine en kinderarbeid. 
- Natuur & Techniek: thema 3  “Techniek om ons heen” o.a. over bouwen, producten en apparaten. 
- Aardrijkskunde: thema 6 “Van boon tot chocola” o.a. over industrie, fabrieken en hun vestigingsplaats, en 

het milieu. 
 
Jarigen 
In januari hebben we 4 jarigen, waarvan 2 kinderen in de vakantie: Kamal en Tijs, alsnog van Harte Gefeliciteerd ! En 
ook Tieme en Emma zijn deze maand nog jarig: alvast Proficiat ! 
 
Wist u dat … 

- op 23 jan. de start is van de Nationale Voorleesdagen. Wij willen op school in die periode extra aandacht 
besteden aan voorlezen. Ook al kunnen kinderen zelf lezen, voorgelezen worden blijft leuk, ook thuis. 
 

 


