Nieuwsbrief
Algemeen
In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over:
o Telefonisch niet bereikbaar
o Medezeggenschapsraad/ Schoolraad
o Ouderbijdrage 2021-2022
o Kinderboekenweek 2021

Tijdelijk telefonisch niet bereikbaar
Momenteel is internetprovider XS4ALL drukdoende de internetdiensten over te dragen naar KPN. Dit
betekent dat wij, als stichting Veldvest, genoodzaakt zijn om alle scholen naar het nieuwe platform
van KPN over te stappen. KPN heeft voor elke locatie een datum ingepland. Dit houdt in dat op de
datum van de migratie de school geen enkele internet- en/of telefoondienst verbinding zal hebben.
Op dinsdag 19 oktober en woensdag 3 november is De Brembocht telefonisch niet bereikbaar
tussen 8.00-10.00 uur.
Ziekmeldingen kunnen per email worden gestuurd naar: brembocht@veldvest.nl
Uitsluitend voor noodgevallen kunt u contact opnemen via 06-42199398 Nikki de Jong (directeur)

Medezeggenschapsraad/ Schoolraad
Op woensdag 20 oktober is de volgende MR/SR vergadering. U bent van harte welkom om deze bij te
wonen. De vergadering start om 20.00 uur op locatie ’t Look.
Op de agenda staat onder andere: terugkoppeling informatiemiddag, leerlingenprognose en
communicatie met ouders.

Ouderbijdrage 2021-2022
Vanuit de oudervereniging is er een email verstuurd met daarin het verzoek om de jaarlijkse
ouderbijdrage te betalen. Mocht u deze mail niet ontvangen hebben dan is die mogelijk in de
spambox terecht gekomen.
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Kinderboekenweek 2021
Van 6 oktober tot en met 17 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek
met als thema dit jaar:

Vanaf 6 oktober zal er in alle groepen op verschillende manieren aandacht besteed worden aan de
Kinderboekenweek!!
In de groepen 1/2 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 3 t/m 6 zullen we ons onder andere gaan voorbereiden op de voorleeswedstrijd. In de
klas zullen voorrondes gehouden worden.
Op donderdagmiddag 21 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met de grote voorleeswedstijd
en zal na een spannende finale de nieuwe voorleeskampioen van de Brembocht bekend worden.

(Groot)ouders gezocht

Gisteren was de officiële opening van de Kinderboekenweek. Het thema is beroepen. Tot de
herfstvakantie werken we met dit thema. We willen het zo betekenisvol mogelijk maken voor de
kinderen, dus leek het ons leuk om jullie als ouders hier een rol in te laten spelen. We hebben op het
prikbord bij groep 1-2a een formulier hangen waar je je in kunt schrijven als je iets over je eigen
beroep wil vertellen. Tijdens het vertellen is het fijn als je denkt aan interactief vertellen (de kinderen
betrekken bij het gesprek). Denk ook aan voorwerpen. Een half uur is al genoeg. Je kunt ervoor
kiezen om te vertellen in de klas van je eigen kind, maar je bent natuurlijk ook in de andere klassen
welkom! Als je voorkeur hebt voor de ochtend of middag mag je dat natuurlijk ook altijd aangeven.
Als hier nog verder vragen over zijn, kun je altijd bij één van de leerkrachten terecht.
Wij hopen dat de kinderen zoveel mogelijk leren over verschillende beroepen en jullie hen kunnen
inspireren over jullie prachtig beroep!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
Even voorstellen
Mijn naam is Maud van Weert, ik ben 16 jaar. Ik woon in Veldhoven bij mijn
ouders en mijn broertje. Ik zit in het 1e jaar van de opleiding onderwijsassistent.
Mijn hobby's zijn winkelen en leuke dingen doen met vrienden. Ook geef ik
turnles een keer per week bij turnvereniging Voorwaarts in Veldhoven. Dit jaar
loop ik iedere dinsdag stage in de groepen 1-2.

Thema beroepen
Vorige week zijn we begonnen met het thema ‘beroepen’. Er zijn al veel
verschillende beroepen aanbod gekomen. Zo zijn we al naar de tractor van de
boer gaan kijken. Ook hebben we een echte bouwplaats in de klas met
gereedschappen en schilderattributen. Daarnaast hebben we als echte bakkers
koekjes gebakken.

Groep 3-4
Even voorstellen
Mijn naam is Sam Metten, ik ben 18 jaar en woon in Oerle. Op dit moment volg
ik de opleiding onderwijsassistent op het Summa College. Wat ik leuk vind om te
doen is paardrijden en een dagje weg gaan met vrienden.
Dit jaar kom ik elke dinsdag stage lopen in de klas van groep 3-4.

De kinderen zitten met regelmaat lekker op
de bankjes te lezen in een leesboek!
Deze week beginnen we met groep 3 in kern 2
en leren we weer allemaal nieuwe letters!
Er is in onze klas ook regelmatig tijd om iets met Kapla te maken, spelletjes te
spelen of te bouwen met K’nex.
Zolang het weer het toelaat kunnen we ook buiten spelling oefenen met
de kinderen. Leuk om dit in tweetallen te doen. Zo leren ze van en met
elkaar!
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Groep 5-6
Even voorstellen
Ik ben Mart Paulus en ik ben zeventien jaar oud en woon in Veldhoven. Ik loop dit het
eerste halfjaar stage in groep 5-6 bij meester Bart. Ik zit in het eerste jaar van de Fontys Pabo in
Eindhoven. Voor het HBO heb ik Havo gedaan op het Sondervick college waarvan de eerste 3 jaar
tweetalig (Nederlands en Engels). In mijn vrije tijd maak ik muziek bij de slagwerkgroep van het
Veldhovens Muziekkorps, reizen en leuke dingen doen met vrienden en familie. Ik hoop dit jaar veel
te leren en veel plezier te hebben in groep 5-6.

Geschiedenis
De afgelopen weken hebben we gewerkt over de tijd van ‘Jagers en boeren’ tijdens geschiedenis. We
hebben geleerd wat belangrijk is geweest in die tijd, wat een hunebed is en hoe het komt dat we
dingen weten van de prehistorie. Ook hebben we in tweetallen een Hunebeddorpje gemaakt.

Theaterlezen
Lezen is leuk! Samen met elkaar een toneellezen en zo
samen een verhaal lezen! Tijdens Karakter komt dit
regelmatig terug.
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Groep 1 t/m 6
Week tegen pesten
Afgelopen week stond in het teken van ‘Week tegen pesten’. Alle kinderen hebben zichzelf gemaakt
omdat iedereen erbij hoort!

Bijlage:
o
o

Beslisboom kinderen 0 tm 12 jaar PO en KDV per 21-9-2021
Kliederkerk
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