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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Terugblik online studiedag 6 december 2021 

o Geboorte zoon Marieke Laurijsen (regisseur) 

o Voedselbank 

o Art4U 

 

Terugblik online studiedag 6 december 2021 

Informatie vooraf 

Op Basisschool De Brembocht maken alle teamleden deel uit van een organisatorische en/ of een 

strategische werkgroep. De strategische werkgroepen richten zich op professionalisering en 

doorontwikkeling op het gebied van rekenen, taal, meer- en hoogbegaafdheid, cultureel leren 

(burgerschap) en rapportage. In het begin van het schooljaar maakt elke strategische werkgroep een 

plan van aanpak, waarin de doelen, inhoud en proces voor dit schooljaar worden beschreven.  

Tijdens de ochtendgedeelte van de studiedag heeft elke strategische werkgroep gedeeld wat zij de 

afgelopen periode hebben ondernomen en welke acties er voor de komende periode gepland zijn. 

Elke strategische werkgroep neemt het team mee in het proces en in eventuele besluitvorming. Aan 

het eind van het schooljaar delen alle strategische werkgroepen opnieuw op de stand van zaken en 

worden de speerpunten voor volgend schooljaar bepaald.  

De rest van de ochtend heeft elk cluster begrijpend leeslessen voorbereid middels Close Reading. 

Fleur Dekker, orthopedagoog binnen Stichting Veldvest, verzorgde het verdiepende theoretische 

gedeelte rondom het thema meer- en hoogbegaafdheid.  

Bart van de Voort, leerkracht gr 5-6 en lid van de strategische werkgroep meer- en hoogbegaafdheid, 

vervolgde de presentatie en maakte de verbinding met het beleidsplan van De Brembocht. 

Aansluitend ging elke cluster met elkaar in overleg over de inzet van Levelwerk (groep 3 t/m 8) en 

Talentenlijn (groep 1-2). 

 

 

Geboorte zoon Marieke Laurijsen (regisseur) 

Op 25 november 2021 is Marieke 

bevallen van een prachtige zoon. 

Wij wensen mama, papa en zusje 

heel veel geluk samen!  
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Voedselbank 

We hebben ondanks dat we een week korter de tijd hadden, erg veel spullen ingezameld voor de 

voedselbank. Zo hebben we de mensen die het nodig hebben toch een steuntje in de rug kunnen 

geven. Bedankt allemaal! 

 

 

Art4U 

Hallo allemaal, 

Zo zit je nog lekker op school en dan in één klap zitten we allemaal weer thuis. 

Dat betekent dat jullie muzieklessen natuurlijk ook niet meer door konden gaan. 

Nu willen jullie muziekjuffen en meesters heel graag nog iets aan jullie kwijt voordat de kerstvakantie 
begint. 

 Klik hier om de kerstboodschap te bekijken 

  
We wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een fantastisch 2022!! 

 

 

Nieuws uit de groepen 
 

Groepen 1-2 

Kerst op school 

Vorige week vrijdag hebben we genoten van het kerstontbijt, het 

maken van kerststukjes en een hele fijne dag samen. Wat fijn dat 

we, een weekje eerder dan gedacht, toch nog samen kerst op 

school hebben kunnen vieren.  

In de groepen hebben we in de week voor kerst het kerstverhaal 

voorgelezen, kerstliedjes gezongen en heerlijk geknutseld. We 

hebben leuke taal- en rekenactiviteiten rondom het thema kerst 

gedaan en met elkaar gesproken over wensen en geluk.  

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een hele fijne vakantie 

toe! 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAN5qYpmeGCE&data=04%7C01%7C%7C35ed120e8ed24af8a66d08d9c3aefe5d%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637755978629424827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hV4zSzIeESxDpCYQiRYQki6LW3Vwtcjyw0OslevYgmM%3D&reserved=0
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Groep 3 

Kerst op school 

Afgelopen vrijdag heb we na een heerlijk ontbijt genoten van het 

maken van de kerstukjes. Wat zijn ze mooi geworden. Hopelijk 

hebben ze thuis of bij iemand anders een mooi plekje gekregen. 

 

Vakantie  

De eerste maanden van groep 3 zitten erop, we hebben samen 

veel geleerd en gezellig met elkaar gewerkt en gespeeld. Ook het 

jaar 2021 zit er bijna op. 

Nu is het tijd om te genieten van een welverdiende (verlengde) 

vakantie. Een hele fijne vakantie gewenst en een mooi, gezond en 

leerzaam 2022! 

 

 

Groep 4 

Kerst 

We hebben de klas afgelopen weken omgetoverd in winterse sferen. We hebben dit jaar gezellig 

afgesloten. In de ochtend hadden alle kinderen een heerlijk ontbijt meegenomen. In de middag 

hebben we gezellig kerststukjes gemaakt met z’n allen. 

 

       
 

 

Groep 5 

We hebben afgelopen vrijdag het jaar fijn afgesloten met elkaar, door een enorm gezellige 

kerstviering. Lekker ontbijt, leuke activiteiten en 

samen kerststukjes maken. De klas zag er enorm 

gezellig uit en samen hebben we er fijne dag van 

gemaakt. Een hele fijne vakantie, prettige 

feestdagen en alle goeds voor 2022! We zien elkaar 

in het nieuwe jaar!  
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Groep 6 

 
Tijdens de KiVa-les hebben we 't gehad over communicatie (verbale en non-verbale). Hoe kun je nu 

zonder te praten iemand toch iets duidelijk maken? Dit kan met je houding, gebaren en symbolen. 

Dit hebben we ook in klein rollenspel geoefend. 

     
Vrijdag was ineens onverwachts onze laatste schooldag van het jaar 2021. We zijn die dag sfeervol 

gestart met een kerstontbijt. Tussendoor hebben we nog geluisterd naar het kerstverhaal. En in de 

middag hebben we de dag gezellig afgesloten met het maken van kerststukjes. Wij wensen jullie 

alvast een welverdiende vakantie en fijne feestdagen!! 🎄 

 

 

Groep 7 

Kerst 

We zijn de afgelopen weken op allerlei manieren met kerst bezig geweest. Ontleden, reken en 

schrijfopdrachten, kerststukjes maken, kerstontbijt en ga zo nog even door. Daarnaast is het 

samenzijn een belangrijke reden van kerst. Kijk naar onze gezellige kerstkaart. 
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Groep 8 

Afgelopen vrijdag hebben we het jaar 2021 afgesloten met een gezellig kerstdag. 

Een gezellig kerstontbijt, reactie spel en kerststukjes maken. 

We wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed en gezond begin van 2022! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstwens 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021.  

We wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed en gezond 2022! 

Geniet van de kerstvakantie! We zien jullie allemaal weer graag terug op maandag 10 januari 2022. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Bijlage: 

o Bredeschool Veldhoven – kerstwens 

o Kerstvakantie leesbingo  

o Combinatie Jeugdzorg – pleegzorginformatieavond  

 

 


