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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Start van het schooljaar 

o Informatiemiddag groep 1 t/m 8  

o Verjaardag op school 

o Vernieuwde beslisboom 

o Blokhuttendag 

o Bibliotheek op school 

o Besteding ouderbijdrage 2020-2021 

 

Start van het schooljaar  
Na een heerlijke vakantie, zijn we afgelopen maandag weer gestart. Het was fijn om alle 

leerlingen weer te mogen ontmoeten en een speciaal welkom aan alle nieuwe leerlingen op  

locatie ’t Look en locatie Huysackers. Allemaal een heel fijn en leerzaam schooljaar 

toegewenst!  
 

Informatiemiddag De Brembocht | Huysackers   

Op dinsdagmiddag 28 september organiseren we een informatiemiddag voor alle ouders van 

de leerlingen van locatie Huysackers.  

Deze middag is in plaats van de jaarlijkse informatieavonden. In deze nieuwe vorm krijgen de 

kinderen een actieve rol bij het rondleiden van de ouders in de klas en het geven van 

informatie. De leerkracht is in de groep aanwezig om eventuele vragen te kunnen 

beantwoorden.  

U ontvangt een uitnodiging via Parro waarop u zich kunt inschrijven voor een tijdsblok 

tussen 15.00u en 17.20u. Op deze wijze zorgen wij voor voldoende spreiding in de school.  

 

Verjaardag op school 

Gedurende de lockdown werden de jarige leerlingen via Parro in het zonnetje gezet. 

Aangezien de verjaardagen weer gevierd worden in de klas, zal er via Parro geen aandacht 

meer aan besteed worden. Voorlopig mogen er alleen verpakte traktaties uitgedeeld 

worden. 

 
Nieuwsbrief  
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Vernieuwde beslisboom 

In de bijlage vindt u weer een vernieuwde versie van de beslisboom bij rondom COVID-19.  

 

Blokhuttendag 

Op donderdag 16 september staat de jaarlijkse 

Blokhuttendag gepland. Dit is een onderdeel van 

ons schoolbrede project ‘Iedereen hoort erbij’.  

De eerste weken van het schooljaar staan in het 

teken staan van groepsvorming en een fijne sfeer in 

de groep, vanuit de methode KIVA.  

Normaal wordt deze dag georganiseerd bij een 

Blokhut, maar dat is helaas dit jaar niet mogelijk. 

Daarom zal de Blokhuttendag plaatsvinden bij de 

kinderboerderij. Deze dag is gericht op 

groepsbindende activiteiten en daarnaast hebben de groepen in de bovenbouw een 

gezamenlijke missie. 

‘Samen maken wij het verschil’ 

Het vervoer voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 is geregeld. Groep 5/6 gaat te voet vanuit 

de school. Zorg dat uw zoon/dochter sportieve kleding en schoenen aan heeft deze dag. 

We willen de ouders van de AC graag bedanken voor hun inzet en bijdrage aan deze dag! 

 

 

Bibliotheek op school 

In de laatste week van de vakantie zijn we 

met Monique (leesconsulent) naar de NBD 

Biblion geweest in Zoetermeer om nieuwe 

leesboeken, prentenboeken, zoekboeken, 

etc. uit te zoeken voor onze bibliotheek op 

school. We zijn hier zeer goed voor 

geslaagd en de kinderen kunnen nu volop 

lezen. Tevens is dat nog niet alles... 

Volgende week gaan de groepen 3-4 en 5-6 

de wisselcollectie uitzoeken in de 

bibliotheek in Veldhoven. Kortom onze 

bibliotheek wordt weer voolop uitgebreid!   



 

Nieuwsbrief De Brembocht | Huysackers –  9 september 2021 
 

 

Besteding ouderbijdrage 2020-2021 

Ondanks de coronamaatregelen hebben we het afgelopen schooljaar toch leuke activiteiten 

neer kunnen zetten. In het cirkeldiagram willen wij aangeven hoe wij de ouderbijdragen 

besteed hebben het afgelopen jaar. 

Mocht u vragen hebben over de besteding van de gelden kunt u contact met ons opnemen 

via info@acbrembocht.nl 

Activiteiten Commissie (AC) 

mailto:info@acbrembocht.nl
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Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Wat hebben we een fijne start gemaakt! We hebben elkaar al beter leren kennen door 

diverse spelletjes. De eerste weken staan in het teken van groepsbinding en het 

maken/leren van regels. We zijn begonnen met het maken van een verjaardagskalender. De 

kinderen zijn hierbij aan het oefenen met reeksen leggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3-4 

Deze week staat in het teken van groepsbinding. De kinderen leren elkaar beter kennen door 

verschillende activiteiten. Er zijn al verschillende kinderen die vriendjes/vriendinnetjes 

hebben gemaakt. Erg leuk om te zien! Sommige namen zijn nog wel een beetje moeilijk om 

te onthouden, maar het gaat steeds beter!  

 

Een kennismakingsspelletje: zoek iemand die…. 
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Samen alles opmeten. Kinderen van groep 4 konden het voorlezen en opschrijven en 

kinderen van groep 3 mochten mee meten en naschrijven.  

 
 

 
 

 

Groep 5-6 

We zijn op een fijne manier gestart in de groep. De afgelopen dagen hebben in het teken 

gestaan van elkaar leren kennen en kijken hoe alles gaat in de groep. We hebben daarom 

verschillende groepsactiviteiten gedaan. We hebben er samen veel zin in dit schooljaar!           
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Groep 1 t/m 6 

We hebben een rondje door de buurt gelopen om te kijken waar iedereen woont. We leren 

de wijk Huysackers al steeds beter kennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 
o Brede school Veldhoven – flyer workshops 

o Vernieuwde beslisboom bij klachten rondom COVID-19 

 


