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Algemeen 

 

Kinderboekenweek 2020 

Van 30 september tot en met 11 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema dit 

jaar EN TOEN…!  

                                                      

  

  

Vanaf 1 oktober zal er in alle groepen op verschillende manieren aandacht besteed worden aan 

de Kinderboekenweek!! 

In de groepen 1 t/m 3 wordt in deze periode onder andere iedere ochtend in de groep een 

boekenkring gehouden. De kinderen mogen dan hun lievelingsboek mee naar school nemen en 

hier kort iets over vertellen. Hoe heet het boek? Over wie gaat het boek? Waarom is dit je 

lievelingsboek? etc..........De boeken zullen deze dag een speciaal plekje in de klas krijgen 

In de groepen 4 t/m 8 zullen we ons onder andere gaan voorbereiden op de voorleeswedstrijd. 

In de klas zullen voorrondes gehouden worden. 

Op vrijdagmiddag 16 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met de grote voorleeswedstijd 

en zal na een spannende finale de nieuwe voorleeskampioen van de Brembocht bekend 

worden. 

 

 

Ophalen kinderen groepen 1/2 en 3 

Tijdens het ophalen merken wij (en met ons een aantal ouders) dat het erg druk is rondom het 

kus&zwaaipad. 

 

Om na schooltijd de 1,5 meter afstand op het zwaaipad te blijven waarborgen vragen we u het 

volgende: 

• Kom op afstand naar het zwaaipad nadat de groepsleerkracht hiervoor het signaal heeft 

gegeven. 

• De ouders waarvan het oudste kind in de kleutergroep zit, halen hun kind om 14:10 uur 

op via het kus&zwaaipad. De overige groep ouders komt vanaf 14:15 uur over het 

kus&zwaaipad hun kind ophalen. 

• Ter hoogte van de gekleurde cirkel stuurt de leerkracht het kind naar hun ouder. 

• Houd de in- en uitgang van het zwaaipad (de hekjes) vrij, zodat ouders hier met in 

achtneming van de 1,5 meter afstand doorheen kunnen lopen.  

• Loop vervolgens samen met uw kind meteen door op het zwaaipad, het schoolplein af. 

• Ook willen we u vragen om alleen over het zwaaipad te komen. Wanneer u met twee 

komt, blijft een volwassenen op gepaste afstand buiten het schoolplein wachten. 

• Afspreken, kletsen enz. vindt plaats buiten het schoolplein, dit om opstoppingen te 

voorkomen. 

 

Nieuwsbrief 
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Op deze manier kunnen kinderen en ouders, volgens de richtlijnen van het RIVM, op een veilige 

manier het schoolplein verlaten en gaan genieten van hun vrije middag. Alvast bedankt voor uw 

medewerking.  

 

 

Ouderbijdrage 

Deze week heeft u vanuit de Activiteiten Commissie een email ontvangen met daarin een 

verzoek tot betaling van de Ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021. Vanaf nu kunt u  

gemakkelijk betalen met iDEAL. Indien u deze email niet heeft ontvangen, zit hij mogelijk bij de 

ongewenste e-mails/ spam box. 

 

 

Voorstellen student 

Mijn naam is Alissa Jansen, ik loop dit schooljaar stage op De 

Brembocht. Ik ben 24 jaar en woon in Eindhoven (nog lekker thuis). 

Sinds een paar weken volg ik de PABO opleiding, tot leerkracht 

basisonderwijs op de Fontys in Eindhoven. Dit is een deeltijd variant, 

wat betekent dat ik 2 avonden school heb en elke dinsdag stageloop in 

groep 3 bij juf Karin.  

Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat het mij een heel leuk 

beroep lijkt, waarbij ik de kinderen kan helpen in hun ontwikkeling.  

In mijn vrije tijd ben ik nu vooral bezig met mijn studie en doe ik (zoveel mogelijk) leuke dingen 

met mijn vriend, vriendinnen en familie. 

We gaan er een leerzaam en gezellig schooljaar van maken.  

 

 

Nieuw 

In de zomervakantie zijn in de groepen 1-2 en in de teamkamer nieuwe keukens geplaatst.   

Wij zijn heel blij met het resultaat.  
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Nieuwe website Brede school Veldhoven en Jongerenwerk Veldhoven 

Vanaf nu zijn de nieuwe websites online. Dit wordt gevierd met een leuke winactie. (zie bijlage)  

 

 

 

Groep 1-2 

We zijn in de groepen 1-2 druk bezig met het 

thema dieren. We hebben besproken hoe we de 

huishoek kunnen omtoveren tot een plek wat te 

maken heeft met dieren. We hebben alle 

mogelijkheden die we samen bedacht hadden 

op een rijtje gezet. Daarna mochten alle 

kinderen stemmen wat ze het leukst vonden. 

Door te turven kwamen we erachter wat favoriet 

was. Toevallig was de dierenarts in beide 

klassen favoriet. Normaalgesproken mogen de kinderen ook spullen meenemen van thuis om de 

huishoek aan de kleden. Vanwege de corona-maatregelen kan dit helaas niet.  

Deze week kunnen we ook kiezen om in een andere groep te gaan spelen 

en werken. In groep 1-2A kun je een dierenpuzzel maken, in groep 1-2B kun 

je dierenhokken bouwen met kleine blokjes en in groep 1-2Huysackers zijn 

we met duplo een grote dierentuin aan het bouwen. Deze kunnen we ook 

laten staan! Super gaaf is dat.  

 

Ook leren we een nieuwe letter. De komende twee weken staat de letter ‘aa’ 

bij ons centraal. 

 

 

Groep 3 

Afgelopen maandag en dinsdag hebben alle kinderen bij de juf 

mogen lezen. Met de aangeboden letters: i-m-k-s-p-r-aa-v-e kunnen 

ze al veel woorden zoemend lezen. Wij zijn heel trots! Gisteren zijn 

we begonnen met kern 2. In deze kern leren de kinderen.  

Ook hebben de kinderen een nieuw huiswerkboekje 

mee naar huis gekregen, het kern 1 boekje mag weer op school 

ingeleverd worden. Veel plezier met samen oefenen! 

 

Bij rekenen hebben we het 1e blok afgerond, dit blok stond in het 

teken van: 

- Tellen van hoeveelheden die je ziet en niet ziet. 

- Het herkennen van cijfers tot 20 en deze correct schrijven. 

- De getallenlijn tot 20 met daarbij de kleine buur en de grote buur.  

- Het snel overzien van de dobbelsteenstructuur.  

Daarnaast hebben de kinderen geleerd hoe je in een rekenboekwerk werkt en hoe je oefent met 

het computerprogramma dat aansluit bij de methode.   



Nieuwsbrief De Brembocht - 24 september 2020 
 

Groep 4 

Taal  

Deze week ronden we het thema ‘vriendschap’ af. In de 

eindopdracht laten de kinderen zien wat ze in dit thema 

allemaal geleerd hebben. Vanaf volgende week starten 

we met het thema ‘vakantie’. De themawoorden die we 

gaan leren, komen in Parro te staan. Ook gaan we in dit 

thema leren wat werkwoorden, bijvoeglijknaamwoorden 

zijn en hoe je verkleinwoorden maakt.  

 

Spelling  

Het huidige thema ‘vriendschap’ sluiten we af met herhalingslessen en een dictee. Volgende 

week beginnen we, net als bij taal, met het nieuwe thema ‘vakantie’.  Tijdens deze lessen van 

spelling gaan we woorden oefenen die beginnen met een ‘v of f’, ’s of z’ en sch(r).  

Rekenen 

Het begin aan de keersommen is gemaakt! We hebben geleerd wanneer je keersommen 

gebruikt. Op de afbeelding kun je zien hoe we hier in de klas mee werken. Kunnen jullie thuis 

ook voorwerpen vinden waarmee je een keersom kan maken?  

Daarnaast is bij het onderdeel tijd, het half uur geïntroduceerd. Klokkijken is vaak een moeilijk 

onderdeel, het is daarom zeer waardevol om dit thuis ook eens te oefenen.  

De hulpjes voor volgende week zijn Lisa en Lise (28 sep t/m 2 okt). De week daarna zijn Lissa 

en Liz aan de beurt (5 okt t/m 9 okt). Zo houden we de klas samen netjes!  

 

Groep 5 

Deze week hebben de leerlingen van groep 

5 verschillende gastlessen gehad. Op 

maandag is meester Theo langs geweest. 

Samen met de groep gaan wij een 

luchtballon maken met onze belangrijkste 

waarden en normen daarop.  

 

Dinsdag hebben wij alweer de derde zelfdverdedigingsles gehad van meester Cees. We weten 

al hoe we los moeten komen uit een greep of hoe we het best kunnen reageren als we iets niet 

leuk vinden. Meester Cees heeft ons ook uitgelegd hoe je moet reageren als je je geïntimideerd 

voelt. 

Tijdens Blink zijn we bezig met de geschiedenis van Nederland. 

Wat is het Wilhelmus? Wie is Willem van Oranje en hoe lang 

bestaat Nederland nu eigenlijk? Veel leerlingen herkenden het 

Wilhelmus al en kunnen nu ook uitleggen waarom er “van 

Duitsen bloed” wordt gezongen. 
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Groep 6 

: 

Hallo allemaal, 

Ik ben Romy Groenen, 20 jaar en derdejaars student aan de PABO in 

Eindhoven. In mijn vrije tijd werk ik bij de supermarkt en speel ik voetbal. Op 

maandag en dinsdag kunt u mij vinden in groep 6 en zal daar stagelopen tot 

en met januari. Ik heb er zin in om samen met groep 6 er een leuke tijd van te 

maken!  

 

 

Buitenlesdag 

Op dinsdag 22 september was het de 

Nationale Buitenlesdag. 

Met groep 6 hebben we daarom buiten de 

weektaak gemaakt.  

Dit is niet alleen goed voor de leerprestaties 

van kinderen, maar het is ook nog eens heel 

leuk! 

     

 

 

Groep 7 

Leesbevordering/leesmotivering 

In groep 7 hebben we 2x per week een leesles vanuit de 

methode Karakter. Hierbij staat leesbevordering en 

leesmotivatie centraal. Afgelopen week hebben we 

geoefend met theaterlezen. Knap hoe de kinderen oefenen 

met intonatie e.d. 

 

 

Bezoek Kamp Vught 

Vrijdag 16 oktober bezoeken we in de ochtend het Nationaal Monument 

Kamp Vught. Dit bezoek past binnen ons thema van Blink 

Wereldsterren, waarbij we ook aandacht besteden aan Anne Frank 

(wereldster WO II). Binnenkort zult u in de Nieuwsbrief over de ervaring 

van ons bezoek lezen. 
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Groep 8 

Week tegen het pesten 

Deze week besteden we elke dag aandacht aan het nationale thema van deze week: Pesten. 

We geven lessen in het teken van Whatsappy over het gebruik van sociale media en in het 

bijzonder whatsapp en Tiktok. We merken nu al in de groep dat er dingen spelen. Zoals we ook 

besproken hebben op de informatie avond, het is van belang dat we samen met u, als ouders, 

gesprekken voeren met de kinderen over goed gebruik van sociale media. In groep 8 hebben de 

kinderen een leeftijd waarop vriendschappen kunnen gaan verschuiven en dat is soms lastig. 

We bespreken op school o.a. hoe je problemen met vriendschappen wel op een goede manier 

kunt oplossen en waarvoor whatsapp wel geschikt is. 

Engels 

Het thema van het eerste blok is het beschrijven van een ander. We gaan doen alsof we een 

detective zijn en op zoek gaan naar een verdachte. De kinderen leren de namen van kleding en 

uiterlijke kenmerken. Het is fijn om die woorden vaak te oefenen. Volgende week krijgen ze een 

woordenlijst mee naar huis. Misschien is het een leuk idee om samen met de kinderen eens 

thuis te oefenen in het benoemen van kleding e.d.? Een kort momentje b.v. tijdens de maaltijd is 

vaak al erg leuk. 

 

Bijlage: 

-  Flyer - Brede school Veldhoven en Jongerenwerk Veldhoven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


