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Welkom 

Na een vakantie met heerlijk (warm) weer, zijn we afgelopen maandag weer gestart. Allemaal 

een heel fijn en leerzaam schooljaar toegewenst! 

Vandaag leest u o.a. meer informatie over: 

- Bindingsdag 2020 

- Bieb op school 

- Mad Science 

- Informatie uit groep 1-2 en 3-4-5 

- Tijdelijke voorziening 

- Parro app – uitnodiging oudergesprekken 

- Zonnepanelen ’t Look 

 

 

Bindingsdag 

Op donderdag 3 september staat de jaarlijkse 

Bindingsdag weer op de planning. De 

zogenaamde Blokhuttendag vindt plaats op het 

terrein van Blokhut De Bosbender.   

Het doel van deze dag ligt op het gebied van 

kennismaking en samenwerking. Alle spellen en 

activiteiten zijn onderdeel van het schoolbrede 

thema ‘Iedereen hoort erbij’. 

 

U kunt uw kinderen op de normale tijden halen en brengen op school. De leerlingen lopen 

samen met de leerkracht naar de Blokhut en weer terug. Wij kijken uit naar een fijne, gezellige 

en leerzame dag!  

 

Uiteraard houden wij deze dag rekening de maatregelen met betrekking tot COVID-19. Mocht 

het regenen dan vinden er activiteiten op school plaats. Dit in verband met onvoldoende 

ventilatie mogelijkheden in de blokhut.  

 

 

Bieb op school 

Beste ouders, 

Mijn naam is Monique Laudy en ik ben sinds 2015 namens de 

Bibliotheek Veldhoven als leesconsulent verbonden aan Basisschool 

 

Nieuwsbrief Huysackers   
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De Brembocht. Een van mijn taken is het zorgen voor leuke, moderne leesboeken in de 

schoolbibliotheek om het leesplezier van uw kind te stimuleren. 

Sinds vorig jaar is de schoolbibliotheek gedigitaliseerd en zijn er Bibliotheek(groot)ouders die de 

schoolbibliotheek op maandag runnen. Samen met de bieb(groot)ouders hebben we afgelopen 

maandag gezorgd dat schoolbibliotheek weer uitleen klaar is en dat de Bieb(groot)ouders weten 

welke boeken er voor uw kind aanwezig zijn. Vanaf komende maandag zullen alle kinderen van 

de groepen 4 t/m 8 weer boeken komen lenen uit de schoolbieb.  De boeken die de kinderen uit 

de schoolbieb lenen blijven op school. 

Om uw kind te helpen met het maken van een keuze uit al die boeken kunt u samen met uw 

kind kijken welke boeken in de schoolbibliotheek staan. Via de link: 

https://brembocht.auralibrary.nl/auraicx.aspx kunt u bekijken waar uw kind uit kan zoeken. 

Onder de knop Ontdekken kunt u de boeken thematisch terugvinden. Natuurlijk bent u ook 

altijd van harte welkom met uw kind in de Bibliotheek Veldhoven in het City Centrum. 

Graag tot ziens. 

Tips uit de schoolbibliotheek: 

 

 

 

 

 

Nep / Caja Cazemier 

Jasmijn is nieuw in groep acht. Ze wordt meteen door iedereen 

bewonderd om haar mooie kleren en haar beroemde moeder. Maar is 

Jasmijn wel echt wie ze zegt dat ze is? En wie heeft dat nare 

nepbericht over Nina rondgestuurd? Met weetjes over nepnieuws ... 

Vanaf 10 jaar 

Het geheim van de verborgen camping / Ruben Prins 

Fenna wil altijd de beste zijn. Tijdens de vakantie belandt ze met haar 

tweelingbroer Mart via een mysterieuze glazen bol op een vreemd 

circusterrein. Als Fenna bij het boogschieten roept dat ze de beste is, 

wordt Mart gevangen door de soldaten van Koning Narcissus. Zal het 

Fenna lukken Mart te bevrijden? 

Vanaf 8 jaar. 

Fijn in je vel : lees en weet boeken / Annemarie Brink 

Lees hoe je fit blijft. En hoe je je fijn voelt. Maak je niet te druk en heb 

veel lol. Dan zit je fijn in je vel! 

Eerste leesboekje voor Groep 3 

 

https://brembocht.auralibrary.nl/auraicx.aspx
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Mad Science 

Op donderdagmiddag 27 augustus 

(vanmiddag) zijn er spectaculaire 

shows georganiseerd voor de onder- 

en bovenbouw door een heuse 

professor van Mad Science. Er 

worden diverse leuke proefjes en 

andere wetenschappelijke testjes gedemonstreerd.  

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen vervolgens de mogelijkheid om zich in te schrijven voor 

de naschoolse cursus. Informatie over de inhoud en aanmelding treft u in deze link 

 https://magazine.mad-science.nl/reactiesinderuimte/home/ 

 

 

Groep 1-2 

We zijn de week begonnen met het kletsen over onze vakantie. Daarna hebben we de school 

bekeken, aangezien deze voor een aantal kinderen helemaal nieuw was. We hebben ook 

rondgekeken in de groep wat we allemaal hebben staan. Tijdens het spelen en werken hebben 

we samen in de huishoek gespeeld. Dit was erg gezellig! We hebben deze week geluncht bij 

groep 1/2A. En tijdens het buiten spelen hebben we met de kinderen uit alle kleutergroepen 

samen gespeeld. Er zijn deze week ook kinderen van groep 1/2A en 1/2B bij ons op bezoek 

geweest om samen aan de verjaardagskalender te werken en te spelen in de huishoek.  

Bij het voorlezen hebben we geleerd hoe we nieuwe vriendjes kunnen maken. Na het boek 

voorgelezen te hebben konden de kinderen per bladzijde goed vertellen waar het verhaal over 

ging! Erg knap van ze!  

 

Groep 3-4-5 

Het was weer even wennen aan het begin van de week voor de kinderen uit de groep. Het is ook 

spannend, allemaal nieuwe kinderen, een nieuwe school en een nieuwe meester. De eerste 

dagen hebben we al hard gewerkt en leren we elkaar beter kennen. Zo zijn de kinderen van 

groep 3 begonnen met Veilig Leren Lezen. In groep 4 en 5 is ook al hard gewerkt. De eerste 

weken zullen in het teken staan van groepsvorming. Zo hebben we allerlei kennismakingsspellen 

gespeeld en hebben we vakantieherinneringen opgehaald. Kortom, we zijn fijn gestart dit 

schooljaar!  

 

 

 

 

https://magazine.mad-science.nl/reactiesinderuimte/home/
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Samenwerkingsactiviteiten verschillende groepen 

Deze week hebben alle kinderen van Huysackers een puzzelstukje gemaakt om elkaar te zien en 

te leren kennen. Op deze manier breiden we de puzzel steeds verder uit met elkaar wanneer er 

nieuwe kinderen in de groepen bij komen. Het was erg gezellig om dit met samen te doen! We 

hebben wekelijks activiteiten om elkaar beter te leren kennen en te ontmoeten.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tijdelijke voorziening  

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de 

voorbereiding van de tijdelijke huisvesting.  

Uitvoerder De Meeuw gaat vanaf 

november de tijdelijke voorziening 

plaatsen. Uiterlijk eind december is deze 

klaar voor gebruik.  

De tijdelijke huisvesting komt tegenover de 

locatie waar de definitieve 

nieuwbouwschool is voorzien. We kijken er 

naar uit! 

 

 

Parro-app – uitnodiging kennismakingsgesprekken 

Op school werken we met de Parro-app. Deze app is te downloaden op een mobiel of via 

internet: talk.parro.com  

Op Parro verschijnen regelmatig foto's van activiteiten die we met de klas doen. Ook wordt de 

app gebruikt voor mededelingen, hulp vragen voor activiteiten en het inplannen van 

oudergesprekken.  

http://talk.parro.com/
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De komende weken zullen er kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Via de app ontvangt u de 

planning en kunt u zich intekenen.  

In de bijlage vindt u nog meer informatie over Parro. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bij 

deze stellen aan de leerkracht. 

 

Zonnepanelen 

Op het dak van De Brembocht zijn er in de zomervakantie 

zonnepanelen geplaatst. Op deze wijze is de school op een 

zonnige dag in ieder geval energie neutraal.  

 

Zonnepanelen kunnen voornamelijk een belangrijke bijdrage 

leveren aan het klimaat, naast een besparing in de vaste 

lasten (lagere energierekening).  

 
 

De jarige van deze week: 

 Cas van Zwieten 

 

 

 

  

  

  

Bijlagen: 

- Informatie Parro-app 

- GGD – Cornona informatie 

- Sticht. Jeugdbelangen Zonderwijk – flyer instuif 

 

 

 

 

 

        ‘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/

