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Algemeen 

 

Vandaag leest u o.a. meer informatie over: 

- Terugkoppeling studiedag 23 november 

- Wegafsluiting De Messenmaker 1 t/m 17 

- Studenten De Brembocht | Huysackers 

- Prognose leerlingen en aanmelden   

- Speelplaats locatie Huysackers 

- Nieuws uit de groepen 

 

Terugkoppeling studiedag maandag 23 november  

Tijdens de studiedag hebben verschillende strategische werkgroepen een terugkoppeling gegeven aan 

het team over de stand van zaken. Deze werkgroepen werken aan de speerpunten van beleid zoals 

opgenomen in onze schoolgids. Door intensieve samenwerking binnen het team versterken we de 

professionele leergemeenschap. 

 

In het ochtendgedeelte hebben we gesproken over ons onderwijs aan meer – en hoogbegaafde 

leerlingen. Het beleidsplan met daarin opgenomen de visie en afspraken is dit schooljaar geactualiseerd 

naar aanleiding van een professionaliseringstraject vorig schooljaar met een externe expert op dit gebied 

Eleonoor van Gerven.  

 

Vervolgens zijn we weer in leerteams ‘Lesson Study’ aan de slag gegaan op het gebied van begrijpend 

luisteren/lezen. De kern van het succes van ‘Lesson Study’ zit in het samen ontwerpen van een les 

begrijpend luisteren/lezen en deze vervolgens te filmen tijdens de uitvoering. De leerkrachten 

analyseren samen op een kritische en systematische wijze de les. Lesson Study is bij uitstek geschikt om 

de meer complexe leerkrachtvaardigheden verder te ontwikkelen.  

Tijdens het middaggedeelte zijn de collega’s van de groepen 1 t/m 3 aan de slag gegaan met een 

oriëntatie op een nieuwe methode voor de groepen 1-2. De collega’s van de groepen 4 t/m 8 hebben 

met elkaar onderzoek gedaan naar de methode ‘Blink Wereld – geïntegreerd’ voor wereldoriëntatie. Er is 

gereflecteerd op de onderwijskwaliteit vanuit de vraag: Biedt de methode wat we voor ogen hadden? 

Doordat het aanbod geïntegreerd wordt gegeven ontbreekt soms de specifieke domeinkennis op de 

vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. ‘Blink Wereld’ biedt ook een 

vakgerichte aanpak (de vakken worden dan los van elkaar aangeboden). In de groepen 3 en 4 wordt er 

vanaf schooljaar 2018 -2019 op deze manier gewerkt. De komende periode gaan we onderzoeken of de 

vakgerichte aanpak voor meer specifieke domeinkennis bij de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zorgt. 

We blijven werken met ‘Blink Wereld’ omdat we het belangrijk vinden om onderzoekend en ontdekkend 

te leren. Ook bij de vakgerichte aanpak is dit een belangrijk onderdeel van de methode en van ons 

onderwijs. www.blinkwereld.nl  

 

 

Nieuwsbrief Huysackers   

 

http://www.blinkwereld.nl/
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Wegafsluiting De Messenmaker nr. 1 t/m 17 

De renovatiewerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.  

Van maandag 30 november t/m dinsdag 8 december wordt 

er tussen 7.15 – 15.00 uur een hijskraan opgesteld vanwege 

het plaatsen van nieuwe kozijnen.  

Onze school is dan niet bereikbaar via de Ambachtslaan.  

 

 

 

 

 

 

Studenten op school 

In groep 3-4-5 lopen er momenteel twee studenten stage. Op maandagochtend is Lieke van Gerwen in 

de groep aanwezig. Zij studeert sinds dit schooljaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Pedagogische 

wetenschappen. Haar stage loopt tot medio eind mei. 

Op donderdag loopt Suzanne Franken stage in groep 3-4-5. Suzanne is een eerstejaars Fontys studente 

en studeert Pedagogiek. Suzanne zal tot het einde van het schooljaar stage lopen. 

We wensen Lieke en Suzanne veel succes met hun opleiding en stage! 

 

Prognose en aanmelden  

Ondertussen staan er al weer tientallen nieuwe leerlingen ingeschreven voor locatie Huysackers! 

Het grootste gedeelte daarvan stroomt komend schooljaar in. Ook voor de komende jaren worden er al 

leerlingen ingeschreven. Het is als school zeer prettig om de leerling prognose tijdig in beeld te hebben.  

Mocht u belangstelling hebben voor onze school en uw kind(eren) nog niet hebben ingeschreven, kunt u 

contact opnemen met Karen van Lieshout, via k.vanlieshout@veldvest.nl of via het schoolnummer van 

De Brembocht 040-2536489 

 

Speelplaats Huysackers 

Hieronder ziet u de ontwerp tekening van het buitenterrein van tijdelijke voorziening. Sinds vorige week 

zijn de werkzaamheden voor de aanleg gestart. Alle partijen zijn betrokken geweest bij het ontwerp. We 

zijn erg blij met het eindresultaat.  

Op de nieuwe speelplaats zijn volop speelmogelijkheden voor de leerlingen! 

 

 

 
BS De Brembocht 

mailto:k.vanlieshout@veldvest.nl
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Groep 1-2 

 

We hebben geleerd hoe we 16 vierkantjes konden vouwen. 

Daarmee konden we een zak, piet, stoomboot of paard van 

maken.  

Ook hebben we een rekenhoek in de klas waar we kunnen 

sorteren met pieten of  kunnen tellen en splitsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nieuwsbrief Huysackers – 26 november 2020 

 

Groep 3-4-5 

Kick heeft deze week een bordspel gemaakt dat we met de 

klas hebben gespeeld. Het is een Sintspel geworden. Knap 

gedaan, dit kunnen we de komende tijd in de groep spelen! 

 

 

 

 

In de groep hebben we de klas versierd met raamschilderingen. Met 

raamverf hebben we mooie sintafbeeldingen gemaakt. Daardoor 

wordt de groep een stuk gezelliger!  

 

 

 

 

 

Groep 1-2-3-4-5 

 

Eerst luisteren naar een poppenkast 

verhaal, daarna even zelf oefenen. 
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Op bezoek bij onze school in 

Huysackers. We hebben naar de 

buitenkant van het gebouw 

gekeken. Daarna hebben we een 

ronde door de wijk gelopen en zijn 

we op zoek gegaan naar de huizen 

van de kinderen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

- Oproep pleegzorginformatieavond Combinatie Jeugdzorg Veldhoven 

- Poster pleegzorginformatieavond 

- Nieuwsbrief THUIS renovatie ’t Look  

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Samen maken wij het verschil’ 

 

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.brembocht.nl of op www.scholenopdekaart.nl 

http://www.brembocht.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/

