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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Bezoek bibliotheek 

o Week Tegen Pesten 

o Brabants VerkeersveiligheidsLabel 

o Kindmonitor GGD 

 

Bibliotheek bezoek 

 

 

Met groep 3-4 en 5-6 zijn we naar de bibliotheek in 

Veldhoven geweest om nieuwe boeken uit te zoeken 

voor onze bibliotheek op school. We hebben veel 

verschillende boeken uit mogen zoeken.  

 

 

 

 

 

Week tegen Pesten  

Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & 

Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: 

Buitensluiten? Uitgesloten! 

Uiteraard doen wij op De Brembocht ook mee met deze week.  

 

 

Brabants VerkeersveiligheidsLabel    

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden 

kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het 

leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. 

 
Nieuwsbrief  
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Om verkeersonderwijs op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er 

een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan 

dat een school zich inzet voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rond de school. 

Inmiddels hebben wij het Branbant VerkeersveiligheidsLabel 2020-2021 mogen ontvangen. 

 

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar   

De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de 

Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 26.000 ouders van 

kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête 

gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. 

Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt!  

Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op 

www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Wat was het afgelopen donderdag een heerlijke, zonnige Blokhuttendag!  

Door  verschillende opdrachten samen uit te voeren, leerden de 

kinderen en de leerkracht elkaar beter kennen. We hebben 

hierbij het samenwerken, het luisteren naar elkaar en het 

oplossen van problemen geoefend. 

Verder hebben we allemaal geluisterd naar het verhaal over de 

Boerderij van boer Bert en kennis gemaakt met Rik de Pauw. Hij 

zat verstopt in een kistje onder een doek. Best een beetje 

spannend voor iemand die nieuw is om kennis te maken, maar 

gelukkig voelde Rik de Pauw zich al snel thuis.  

Wat hebben we hard gewerkt in de kleutergroepen. We zijn zo trots als een pauw! 

 

Groep 3-4  

Ons eigen Escher schilderij!! We hebben eerst gekeken naar 

de schilderijen van Escher. Daarna heeft iedereen met 

wasco mooie patronen op de vogel gemaakt. 

 

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
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Monique heeft een boekenproeverij gehouden met de kinderen. 

De kinderen gingen in de verschillende boeken kijken en ook 

lezen. Tevens heeft ze ook uitgelegd waar de welke boeken 

kunnen vinden in de bibliotheek.  

 

 

 

 

De kinderen van groep 3 zijn begonnen met woorden leggen op de 

letterdoos. Dit hadden ze al heel snel door en gaat al super goed! 

Ze kijken eerst naar het plaatje, dan bedenken ze het woord wat 

erbij hoort, hakken ze het woord in letters en leggen deze neer op 

het letterbord. Uiteindelijk mogen ze ook zelf controleren of ze het 

woord goed neer hebben gelegd!  

 

Groep 3 kan thuis bewegend aan de slag met letters en woorden lezen.  

Letters joggen kern start: https://www.youtube.com/watch?v=LzbwX5_3yZk 

Woorden joggen kern start: https://www.youtube.com/watch?v=YZ1dXlyI6mA  

 

 

Groep 5-6 

Afgelopen donderdag hebben we de Blokhuttendag gehad. We 

hebben deze dag allerlei spellen gedaan om elkaar beter te 

leren kennen! Het was een fijne, zonnige dag waar we vol trots 

op terug kunnen kijken. 

 

 

 

Om onszelf aan elkaar voor te stellen zijn we een mooi werkstuk 

aan het maken. Kick heeft een PowerPoint over zichzelf 

gemaakt en aan ons gepresenteerd. De overige werkstukken 

mogen de kinderen op de informatiemiddag aan de ouders 

laten zien. 

 

 

Juf Tina komt de komende woensdagen in de groep om 

theaterlessen te verzorgen. Gisteren zijn we daarmee gestart. 

Ook deze lessen staan in het teken van ‘Iedereen hoort erbij’.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LzbwX5_3yZk
https://www.youtube.com/watch?v=YZ1dXlyI6mA
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We kregen gisteren visite van een vlieg. Deze maakte 

heuse kunst op ons digibord! Volgens de kinderen was 

het dan ook een echte kunstvlieg! 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

o Week tegen pesten 

o Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk 

o MeeleefGezin Veldhoven 

o Emmanuelkerk – Rock Solid Light Veldhoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


