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Na een heerlijke week herfstvakantie met voornamelijk prachtig weer, zijn we weer volop aan het werk in de groep. 

 
Afsluiting Kinderboekenweek: 
Net voor de herfstvakantie hebben we de Kinderboekenweek 2018 met als thema “Vriendschap” met de hele school 
afgesloten met een verhalenfeest. Uit iedere klas was er een winnaar met een tekening (gr. K t/m 3) die geshowd 
werd of een verhaal (gr. 4 t/m 8) dat voorgelezen werd. In onze groep was Luca de winnaar. Hieronder zijn verhaal: 
 

Gevangen in the game 
 
Ik was op school en het was pauze. Mijn vrienden vertelden over een game en het heet “The game”. 
Trrring… de school was uit. Ik dacht nog steeds aan de game. Ik ging naar huis en toen ik thuis was 
downloadde ik het spel. Ik begon het te spelen en vond het superdepuper leuk ! 
Ik bleef het maar spelen, totdat ik bij het laatste level was. Ik was blij, ik juichte: Joehoe ! Maar opeens … 
het scherm trilde, het scherm werd zwart. Ik zag een draaikolk, langzaam en blokkerig verdween mijn 
lichaam. Ik werd in het spel gezogen ! 
Ik was in het spel, ik keek om me heen, ik raakte in paniek. Ik was in een wereld vol met gras. Ik ging 
meteen op zoek naar de uitgang. Ik ging op pad. Opeens zag ik een … slijmerige slang. Ik was bang, maar 
eigenlijk was de slang heel aardig. Hij legde het spel uit: er zijn 3 levelsss. Het eerssste level is het 
grassslevel, daar ben je nu, het tweede level isss het ijssslevel en het laatssste level isss het vulkaanlevel, 
daar moet je de eindbaasss verssslaan. 
Slang en ik gingen op weg. We overwonnen de eerste twee levels. Door al onze avonturen waren slang en ik 
al beste vrienden. Ik was in het vulkaanlevel. Opeens kwamen er grote lavaballen. Slang zei: “Sssnel, ik weet 
een geheime tunnel.” Ik hoorde een stem, het was de eindbaas. Hij zei: “Ik ben gamemaster, ik beschik over 
alle games.” 
Gamemaster gooide een vuurbal naar slang. Ik offerde mij op voor mijn beste vriend, ik sprong ervoor. 
Maar dan opeens smelten slang en ik in elkaar. En door echte vriendschap wordt de gamemaster verslagen. 
Toen werden we geteleporteerd naar huis. 
 
 
 
 

 



Taal en spelling 
We zijn net gestart  met thema 3  van onze methode Taal Actief. 
Taal: 

 
 
Spelling:

 
 
Rekenen 

- In blok 4 zijn we gestart  met de breuken. In het begin zullen veel kinderen dit lastig vinden, maar door veel 
te oefenen, krijgen ze door hoe het werkt. We oefenen bijvoorbeeld zgn. met pizza’s of taarten verdelen, we 
meten met stroken en we werken met breukenstokken. 

 
Geschiedenis 
We zijn begonnen met het volgende thema: “Slavernij”. Dit is best een heftig thema en kinderen kunnen daarvan 
onder de indruk zijn. Misschien kunt u thuis dit onderwerp ook eens ter sprake brengen om te zien hoe uw kind 
ermee omgaat. 
 

 
Week van Respect 
In de week van 5 t/m 9 nov. doen wij met de hele school mee aan de Week van Respect. We besteden hier aandacht 
aan door middel van verschillende activiteiten, waaronder een vertelling door vertelclub Verve. We willen dat 
kinderen op een positieve manier met elkaar communiceren en rekening houden met elkaar. Ook starten we in die 
week met het “Kind van de dag”: elke dag wordt een ander kind uit de groep in het zonnetje gezet d.m.v. het geven 
van complimenten. 
 
Jarigen 
In november hebben we weer verschillende verjaardagen: Laura, Leia, Caddy, Cartier en Malou. Alvast van Harte 
Gefeliciteerd, dames ! 
  
 



Wist u dat … 
- de kinderen maandag 5 november een vrije dag hebben vanwege een studiedag van de leerkrachten ? 
- wij dinsdag 6 november een bezoek brengen aan het Van Abbe museum ? De kinderen worden dan om 8.10 

u. op school verwacht, omdat de bus om 8.15 u. vertrekt. 
- wij met onze school weer meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt op donderdag 8 november ? Uw kind 

hoeft die ochtend niet thuis te ontbijten. Wel moet ieder kind een bord, beker en bestek meebrengen, graag 
voorzien van naam. Wij starten die dag met een gezamenlijk ontbijt in de groep. 

- we op vrijdag 9 november starten met dansles tijdens de gym ? We gaan meedoen aan het project 
“Veldhoven danst!” en mogen op zaterdag 22 dec. optreden in de Schalm, samen met heel veel andere 
groepen van verschillende scholen. 

- vrijdag 16 november het eerste rapport mee naar huis gaat ? In de weken daarna vinden de 
oudergesprekken plaats. Vergeet niet om uw tijden door te geven in Parnassys. 

- we in groep 6 op 4 december een surprise ochtend hebben ? Half november trekken we lootjes en uw kind 
krijgt dan de nodige informatie mee omtrent de surprise. 
 

 


