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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Heropening primair onderwijs maandag 8 februari   

o Terugkoppeling studiemiddag donderdag 28 januari  

o Re-integratietraject Ellen Vlielander | leerkracht groep 4 

o Werving nieuwe leden Activiteiten Commissie (AC) 

o Nieuws uit de groepen 

 

 

Heropening primair onderwijs maandag 8 februari  

Woensdagmiddag 3 februari heeft het ministerie van OCW een servicedocument, voor de 

heropening van het onderwijs op maandag 8 februari, beschikbaar gesteld.   

De maatregelen worden door de PO-Raad, in samenspraak met de onderwijsvakbonden, 

uitgewerkt in protocollen. De onderwijsbonden hebben aangegeven meer tijd nodig te 

hebben om de nieuwe maatregelen uit het servicedocument te bestuderen. Het is de PO-

Raad niet gelukt om de protocollen te publiceren op woensdag 3 februari.  

 

Uiteraard zijn wij intern wel al met elkaar in overleg om de heropening van het onderwijs op 

8 februari te organiseren op basis van de maatregelen zoals beschreven in het 

servicedocument. Wij hopen de protocollen vandaag te ontvangen van de PO-Raad zodat wij 

u morgen via een brief verder kunnen informeren.   

 

 

 

Terugkoppeling studiemiddag donderdag 28 januari  

Vorige week donderdagmiddag 28 januari hebben we met het hele team, onder begeleiding 

van een van de orthopedagogen van Veldvest Floor Peels via MSTeams, een studiemiddag 

gehad gericht op de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. 

In de eerste 20 jaar van het leven maken kinderen zich fundamentele levensvaardigheden 

eigen. Hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling, die beide verschillenden fasen 

kennen, vindt voor een deel plaats op de basisschool.  
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In de schoolgids hebben we voor het jaarplan van 2020-2021 aangegeven dat we ten aanzien 

van het pedagogische domein nadrukkelijk inzetten op o.a.: 

o Een inhoudelijke focus op ontwikkelingspsychologie en de (sociale) morele 

ontwikkeling t.a.v. het ‘omgaan tussen de kinderen onderling’ en ‘het omgaan met 

de omgeving’. Hiermee willen we kinderen toerusten om een keuze met betrekking 

tot een eigen waardenoriëntatie te kunnen maken; 

o Het behouden van een sociaal veilig klimaat, zowel online als offline. 

We hebben samen kennis opgefrist en Floor heeft kennis toegevoegd, om ten aanzien van 

de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling steeds beter te kunnen kijken naar kinderen: 

o Wat zie ik? 

o Wat zit er achter een bepaald gedrag? Wat is er aan de hand? 

o Hoe verhoudt dit gedrag zich tot de karakteristiek van de betreffende leeftijd en/of 

fase van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de betreffende leerling? 

o Wat heeft deze leerling van mij als volwassene nodig? 

o Wat betekent dat voor mijn handelen als professional/leerkracht? 

Vervolgens zijn we in subgroepen uiteengegaan om inhoudelijk aan de hand van richtvragen 

een casus te bespreken. Deze richtvragen zetten we in als stappenplan om steeds betere 

analyses te maken om de juiste interventies in te zetten. 

Samengevat was het een heel waardevolle en interessante studiemiddag. 

 

 

Re-integratietraject Ellen Vlielander leerkracht groep 4 

Na een lange tijd van afwezigheid i.v.m. ziekte is Ellen deze week gestart met haar re-

integratietraject. Ze werkt op dit moment enkele uren onder schooltijd op maandag en 

woensdag. De komende periode staan er voor Ellen nog intensieve behandelingen op de 

planning. Ze werkt toe naar haar laatste operatie, die naar verwachting in het voorjaar wordt 

gepland.  

Het team en de leerlingen van De Brembocht zijn blij om haar weer te mogen verwelkomen 

op school en wensen haar veel succes.  

 

 

 

Activiteiten Commissie (AC) 

Wij zoeken nieuwe leden voor de AC. Voor locatie Huysackers zijn we op zoek naar 2 

bestuursleden en ondersteunende leden. Voor locatie ‘t Look zijn we op zoek naar 

ondersteunende leden.  
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Wij als AC verzorgen samen met de leerkrachten activiteiten voor de kinderen. 

Om dit samen voor elkaar te krijgen houden we voor elke activiteit een aantal 

vergaderingen. Hierbij geven de leerkrachten aan wat zij graag willen en geven wij aan wat 

wij graag willen. Samen zorgen we voor een geslaagde activiteit voor de kinderen!  

 

Per schooljaar zijn er 2 vergaderingen waarbij de gehele AC aanwezig is. Deze vergaderingen 

starten om 20:00 uur en eindigen uiterlijk 21:30 uur. Daarnaast zijn er per activiteit nog 

enkele vergaderingen. Deze dienen bijgewoond te worden door de leden die betrokken zijn 

bij de activiteit. 

 

Overzicht activiteiten: 

Blokhutten dag  Carnaval   Brembochtdag   

Sinterklaas   Pasen    Schoolfotograaf   

Kerst     Koningsspelen   Laatste schooldag 

            

De uren die je kwijt bent voor de activiteiten verschillen per activiteit. 

Mocht je vragen hebben of wil je je aanmelden, dan mag je mailen naar 

Acbrembocht@hotmail.com  

De activiteitencommissie  

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

In het kader van groepsbinding zijn wij deze 

week begonnen met de actie: Kei Tof! 

In de wijk ’t Look hebben we op 10 

verschillende openbare plekken zwerfkeien 

neergelegd.  

Deze keien zijn genummerd van 1 t/m 10. Elk 

nummer staat voor een thuisopdracht. 

De kleuters zijn samen met hun papa of mama op zoek gegaan naar de zwerfkeien. 

De juffen hebben inmiddels al leuke foto’s ontvangen. Veel kinderen hebben al een aantal 

keien gevonden. 

Mocht je nou mee willen doen met deze actie, meld je dan even bij een van de kleuterjuffen, 

dan sturen we je de uitleg toe.  

Wij wensen alle kleuters nog Kei veel zoek plezier!   

 

 

mailto:Acbrembocht@hotmail.com
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Groep 3 

Er wordt door de groep 3 leerlingen heel hard 

gewerkt. Zowel thuis als tijdens de noodopvang, 

maar ook tijdens het bellen in groepjes via 

Teams. We zijn heel trots op deze kanjers.  

Bij het lezen ronden we kern 7 volgende week af.  

We besteden de laatste week voor de vakantie 

extra aandacht aan de nieuwe leesmoeilijkheden 

die zijn aangeboden in kern 7.  

Daarnaast zijn we deze week gestart met het aan elkaar schrijven. Alle losse schrijfletters 

hebben we aangeboden en ingeoefend en nu gaan we deze losse letters met behulp van 

bergjes en bruggetjes met elkaar verbinden.  

 

 Bergje:       Bruggetje:  

 

 

Groep 4 

Keersommenkraam 

Deze week is de keersommenkraam voor de kinderen van groep 4 

geopend. Ze mogen om de beurt bij het raam van groep 4 laten 

horen welke keersommen ze al kennen. Hier mochten ze via Parro 

voor inschrijven. Ondanks de regen, heb ik al vele kinderen mogen 

zien en horen bij de keersommenkraam.  

 

 

 

Groep 5 en 6 

Een schilderijdier van stroken oud papier  

Deze week zijn de leerlingen van groep 5 en 6 aan de slag 

gegaan met een super creatieve opdracht.  

 

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat de 

leerlingen een ontwerp hebben gemaakt van een fantasiedier. 

Het schilderijdier is een vervolg van deze opdracht.  

Op een groot stuk karton tekende ze de omtrek van het gekozen 

dier. Uit oude tijdschriften/ kranten/ vellen papier hebben ze 

strookjes van 1 cm geknipt. Door het gebruik maken van 

verschillende kleuren mogen de resultaten er zijn.  
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Hierbij alvast een klein voorproefje van het schilderijdier, in de MSTeams van de 

desbetreffende klas of via Parro zijn meerdere eindresultaten opgenomen. 

 

Groep 7 

Ik ben Maureen Mijs, vervanger van Edith en dus leerkracht van groep 

7 vanaf 8 februari. Ik ga op maandag, dinsdag en woensdag werken. Ik 

woon in Meerhoven en heb 2 kinderen. Ik hou van sporten, vooral 

hardlopen en bak graag met mijn dochtertje.  

Hiervoor heb ik 12 jaar in het speciaal onderwijs, vooral met groep 7, 

gewerkt en een half jaartje op Eigenwijs. Ik heb er erg veel zin in om 

de leerlingen te gaan zien! Laten we er nog een fijn schooljaar van 

maken.  

 

 

Groep 8 

Groep 8 heeft ook deze week weer hard gewerkt aan de taken en de persoonlijke weektaak. 

We hebben mooie verslagen gekregen van de jeugdjournaal aflevering die ze bekeken 

hebben. De muziekles had een bijzonder vorm met het maken van een eigen gitaar. We 

hebben daar zelf een filmpje met muziek bij ontvangen. Super! 

 

               

 

Bijlage:  
- 


