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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Voorstellen Antzela Reizi 

 

 

Voorstellen 

Mijn naam is Antzela Reizi, ik kom uit Griekenland, ik heb een 

masterdiploma in het speciaal onderwijs en ik ben een erkende 

basisschoolleraar bij DUO. Drie jaar geleden ben ik vanuit 

Griekenland naar Veldhoven verhuisd met mijn gezin. 

In Griekenland werkte ik als privéleraar en als onderwijzeres op 

school. Ik heb leservaring als leerkracht in het basisonderwijs van 

een integratieklas bestaande uit leerlingen met leermoeilijkheden 

en lage schoolprestaties. De meeste leerlingen waren immigranten 

en leerden Grieks als tweede taal. Ik heb ook leservaring als parallel ondersteunende 

leerkracht voor studenten met speciale onderwijsbehoeften. Hierdoor kon ik werken met 

kinderen met verschillende culturele achtergronden en onderwijsbehoeften. Ik vond dit 

aspect van mijn rol bijzonder interessant en bevredigend. 

Ik hou van mijn vak en kijk er naar uit om weer als leerkracht aan de slag te gaan. 

Momenteel bied ik mij aan als ondersteunende vrijwilliger op De Brembocht in groepen 1-2 

om ervaring op te doen binnen de Nederlandse school en daarmee mijn taalvaardigheid 

verbeteren. Ik ben aanwezig op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.  

Voor mij persoonlijk is dit een geweldige kans en maakt me blij. 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Deze week zijn we bezig met het afronden van het thema ‘gezondheid’.  

We oefenen met de geleerde woorden uit het anker gezondheid. De kinderen bedenken tips 

voor Tim (één van de hoofdpersonen in het ankerverhaal) om weer gezond en fit te worden. 

Ook gaan de kinderen een gezond vitaminedrankje bedenken en zelf maken.  

 

Nieuwsbrief 
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Verder herhalen we de verschillende 

lichaamsdelen van het lichaam en de functie 

hiervan.  

Tot slot concluderen we eind deze week wat 

we geleerd hebben en vertellen we aan elkaar 

hoe je gezond wordt en blijft. 

                                               

 

 

 

 

 

 

Groep 3 

Lezen  

Deze week ronden we kern 9 af, alle kinderen 

mogen weer bij de juf komen lezen. Aanstaande 

maandag starten we met kern 10. In deze kern 

maken de kinderen kennis met het lezen van 

woorden met een open-lettergreep. Dit zijn 

woorden die bestaan uit twee of drie klankgroepen 

zoals ramen. Je ziet een -a-, maar je leest een -aa-, 

omdat er maar één medeklinker achter de klinker 

staat. Staan er twee medeklinkers dan lees je de 

klinker kort. Dit is voor de leerlingen altijd een lastig doel, waar we in de groep uitgebreid 

aandacht aan besteden.  

 

Kivales 

Deze week zijn we gestart met thema 5, in dit thema staat “pesten” centraal. We hebben 

samen gekeken naar wat pesten is en wat het verschil tussen plagen en pesten is. Aan de 

hand van platen hebben we verschillende situaties besproken, waarbij steeds de vraag 

centraal stond: is dit pesten of plagen? Volgende week gaan we verder met dit thema en 

gaan we het hebben over iemand buitensluiten en wat voor gevoelens dit oproept.  

 
 
 

Groep 4 
taal en spelling  
Deze week ronden we het thema ‘Beeld taal’ af dat centraal staat bij taal en spelling. Aan de 

hand van de taaltoets en het spellingsdictee bieden we deze week herhalings- of 

verdiepingslessen aan. Volgende week starten we met het nieuwe thema ‘Film en theater’. 

De bijbehorende doelen komen volgende week op Parro te staan.  
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Muzieklessen  

Ondanks dat de muziekjuf nu niet bij ons op school komt, kunnen 

we toch genieten van de muzieklessen van Art4u. Iedere week 

krijgen we een online muziekles. Vorige week mochten we onze 

klokkenspellen weer een keer gebruiken.  

 

 

 

 

 

Groep 6 

Huiswerk groep 6 

Vanaf deze week krijgen de leerlingen 1 keer per week huiswerk op. Dit zal van het 

vakgebied Rekenen en Spelling zijn. Het is de bedoeling dat de leerlingen hieraan 20 min per 

week geconcentreerd werken. Het huiswerk wordt gemaakt op Gynzy. De leerkracht stelt 

bundels samen die aansluiten bij de behoefte van de individuele leerling. Op deze manier 

kunnen we differentiëren in het te maken huiswerk. Gisteren heeft de leerkracht in de klas 

getoond waar de leerlingen dit huiswerk kunnen vinden.  

Uw zoon/ dochter kan via de volgende weg aan de slag met de opdrachten:  

1. Log in bij Gynzy 

2. Klik op bundels  

3. Werk 20 minuten geconcentreerd 

 

Even voorstellen 

Langs deze weg wil ik me graag even voorstellen, mijn naam 

is Merel van Dijk en ik ben 21 jaar oud. Ik ben de nieuwe 

stagiair van groep 6. Ik ben eerstejaars Pabostudent deeltijd 

en ik zal op de dinsdagen aanwezig zijn.  

 

 

 

Bijlage: 

o GGD – informatie over testen bij kinderen 

o GGD – online ouderavond over de rationele-  en seksuele opvoeding  

o GGD – folder Corona stopt bij jou 

 


