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Algemeen 

 

Vandaag leest u o.a. meer informatie over: 

- Kinderopvang in Huysackers -> Kindcentrum Nummereen 

- Aanscherping maatregelen COVID-19 

- Nieuws uit de groepen 

 

 

 

K i n d e r o p v a n g   i n   H u y s a c k e r s 

 

Op maandag 4 januari opent het nieuwe kindcentrum in 

Huysackers zijn deuren. Nummereen gaat hier opvang 

verzorgen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. In april stelden 

we ons via deze nieuwsbrief al aan je voor. Ben je dat 

vergeten? Op www.nummereen.com lees je meer over ons. 

In Huysackers gaan we samen met De Brembocht en ook 

Dick Bruna onze intrek nemen in de tijdelijke huisvesting. De 

tekeningen zijn veelbelovend; we hebben prachtige ruimten 

tot onze beschikking! We starten vooralsnog met één groep 

dagopvang (0-4 jaar) en hebben ruimte voor meerdere groepen met kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor onze start in Huysackers, we kijken 

ernaar uit om hier te gaan beginnen!  www.nummereen.com/start-huysackers/  

Aanmelden is inmiddels mogelijk via ons inschrijfformulier: www.nummereen.com/inschrijven. Een 

rondleiding kunnen we je op dit moment nog niet geven natuurlijk, maar als je vragen hebt leggen we je 

graag meer uit over onze werkwijze, de mogelijkheden en tarieven. Laat het gerust weten dan plannen 

we een belafspraak in zodat we in alle rust kennis kunnen maken en je vragen kunnen beantwoorden. 

Natuurlijk kun je je vragen ook mailen: info@nummereen.com.  
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Aanscherping maatregelen COVID-19 
 
Op vrijdag 2 oktober hebben wij u middels een brief geïnformeerd over de actuele maatregelen en 

ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand 

van zaken en aanscherpingen naar aanleiding van de ontwikkelingen.  

Bewegingsonderwijs in de gymzaal 

In alle gymzalen van de gemeente Veldhoven is de afgelopen periode de luchtkwaliteit gemeten met 

behulp van CO2-loggers. Deze week zijn wij geïnformeerd over het feit dat er 5 gymzalen in de gemeente 

Veldhoven niet voldoen aan de gestelde eisen. Er wordt nader onderzoek gedaan wat de oorzaak hiervan 

is. Dit betekent dat wij – tot nader order – niet gymmen in de gymzaal. De bewegingslessen vinden 

buiten plaats.  

 

Ouders in de school 

Vanaf het begin van het schooljaar was het toegestaan voor ouders om op afspraak de school binnen te 

komen. We hechten veel waarde aan de driehoek ouders – kind – team en nodigen ouders graag uit om 

met ons in gesprek te gaan. Gezien de huidige ontwikkelingen scherpen we deze afspraak aan. Dat 

betekent dat in principe alle oudergesprekken – tot nader order - via Teams of telefonisch plaatsvinden.  

Dat geldt voor alle ouders, waaronder bijvoorbeeld ook de hulpouders van de activiteitencommissie of 

de bibliotheek. Alleen als het strikt noodzakelijk is plannen we een fysieke afspraak. Bij de hoofdingang 

liggen ‘triage checkformulieren’ en schone pennen klaar. De formulieren worden tijdelijke bewaard ten 

behoeve van mogelijk bron- en contactonderzoek.  

 

Het brengen en ophalen van kinderen, looproutes en gebruik ingangen  

De eerder met u gecommuniceerde afspraken voor het halen en brengen van kinderen blijven van 

kracht.  

 

 

Groep 1-2 

Voor de vakantie hebben wij het thema dieren afgesloten. Alle kinderen hebben de spullen mee naar 

huis gekregen. Bedankt voor het verzamelen! 

Deze week zijn we begonnen met het thema herfst. De kinderen hebben het volgende versje geleerd 

(gebaren met de handen):  

Spinnetje, spinnetje spin,  
kriebelt aan mijn kin,  
kriebelt op mijn rug,  
en weer vlug terug.  

Roets…. langs mijn been,  
op mijn dikke teen.  

Met een zuchtje wind,  
springt hij naar een ander kind.  
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De kinderen hebben ook bomen geverfd en eronder echte blaadjes opgeplakt. Tijdens dit thema krijgen 
de kinderen ook de letter ‘m’ van muts aangeboden.  
 

 
 

 
 
Groep 3-4-5 
 
Voor de vakantie heeft meneer Theo samen met ons het kunstwerk over 
onze klas afgemaakt. Het resultaat is prachtig geworden. Wat een 
creativiteit en originaliteit. Te zien is een school vissen (dat zijn de 
kinderen) die allemaal een tekstballon hebben met daarop zinnen die wij 
belangrijk vinden in de klas.  
 

Voor de vakantie hebben we 
een lied over dino’s geleerd. Dit 
lied hebben we voorgedragen 
aan de kinderen van juf Ancilla. 
Knap opgetreden. 
 
 
 
 
 

 
Na de vakantie zijn we weer hard aan de slag gegaan. Zo hebben de kinderen uit groep 3 deze week de 
letter ‘ij’ geleerd. In groep 4 moesten de kinderen aan elkaar hun kamer beschrijven. Daar gebruikten ze 
de woordspin voor. Groep 5 ging aan de slag met Engels!  
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Groep 1-2-3-4-5 
 
Vandaag hebben we met herfstbladeren kunst gemaakt. Wat leuk om te zien hoe creatief de kinderen 
hiermee aan de slag zijn gegaan. Er zijn van allerlei dieren ontstaan. Ook hebben de kinderen buiten op 
de speelplaats gezocht naar de juiste bladeren.  
 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

‘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/

