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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Renovatie rondom school 

o Zwangerschapsverlof invulling Marieke Laurijsen (regisseur) 

o Voorleeswedstrijd 

 

 

Renovatiewerkzaamheden 
De renovatie rondom school is begonnen. 

Afgelopen maandag is de beeldengroep 

genaamd; “de eendjes” weggehaald. Ze krijgen 

na een opknapbeurt een nieuwe bestemming in 

Veldhoven. 

 

Bomenkap  

Deze of komende week worden er bomen gekapt en groen verwijderd waarna een nieuwe inrichting 

op die grond gemaakt kan worden.  

 

Speelplaats De Brembocht 

In de herfstvakantie wordt er een start gemaakt met de aanleg van de nieuwe speelplaats. Na de 

herfstvakantie zijn delen van het plein weer veilig toegankelijk. Aannemersbedrijf Van der Zanden uit 

Moergestel voert in opdracht van de Gemeente Veldhoven de herinrichting uit. Via bewonersbrieven 

blijft u op de hoogte van de werkzaamheden.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via email: look@vanderzanden.nl of bellen 

naar: 013-513 13 37 

Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer er nieuwe planten worden geplaatst, hierover hebben 

wij afstemming met de gemeente. Na de kerstvakantie worden in ieder geval de nieuwe 

speeltoestellen geplaatst.  

 

Zwangerschapsverlof invulling Marieke Laurijsen (regisseur) 

Met ingang van deze week is Marieke met zwangerschapsverlof. Hera van de Laar zal Marieke 

vervangen vanaf de herfstvakantie tot aan de carnavalsvakantie. Wij zijn blij om Hera weer te mogen 

verwelkomen op De Brembocht.  

Wij wensen Marieke een fijne periode toe en zien haar graag na de carnavalsvakantie weer terug.   
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Voorleeswedstrijd 

De leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn druk bezig met het voorbereiden op de voorleeswedstrijd. In de 

klas worden voorrondes gehouden en morgenmiddag sluiten we de Kinderboekenweek af met de 

grote voorleeswedstijd en zal na een spannende finale de nieuwe voorleeskampioen van  

De Brembocht locatie ’t Look bekend zijn. Via Parro zal de winnaar bekendgemaakt worden. 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

In de groepen 1-2 hebben wij kennisgemaakt met Zoem de Bij. Bij ieder thema ontdekt hij samen 

met de kinderen weer nieuwe letters. In de groepen zijn we op zoek gegaan naar woorden en 

voorwerpen waar je de letter in kunt horen of zien. En wat hebben we er veel gevonden, wat een 

superknappe speurneuzen hebben wij in de onderbouw! 

Ook is er in de verschillende groepen hard gewerkt en fijn gespeeld rondom het thema ‘worden wat 

je wil’. De kinderen hebben getekend wat ze later willen worden. In groep 1-2A hebben de kinderen 

in verschillende hoeken kennisgemaakt met verschillende beroepen, in groep 1-2B hebben de 

kinderen de huishoek omgetoverd tot een bakkerij en in groep 1-2C is de huishoek omgetoverd tot 

een postkantoor. Deze week sluiten we het thema samen af en daarna gaan we lekker genieten van 

de herfstvakantie! 

 

 

Groep 3 

Verkeer  

Tijdens verkeer zijn we bezig geweest met veilig oversteken. 

Hoe doe je dat? Waar moet je op letten? Natuurlijk zijn we dit 

daarna ook buiten gaan oefenen.  

 

Herfstvakantie 

Alle kinderen van groep 3 hebben de afgelopen weken super 

hard gewerkt en veel geleerd. We zijn ontzettend trots op deze 

kanjers. Tijd om even lekker bij te komen in de vakantie. Om 

ervoor te zorgen dat het lezen niet terugzakt gaan de kinderen 

in de vakantie herfstblaadjes kleuren. Voor elke leesmoment 

kleuren ze een herfstblaadje. Zijn alle bladeren gekleurd dan mogen ze na de vakantie een mooi 

kaartje uitzoeken bij de juf. Een fijne vakantie en veel leesplezier!  
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Groep 4 

Thema kinderboeken week: Beroepen 

Deze week hebben de leerlingen voor de eerste keer in het handvaardigheid lokaal gewerkt. Ze 

hebben tijdens deze opdracht ook meteen geoefend met samenwerken.  

De leerlingen hebben een beroep bedacht en daar de kleding bij gemaakt met echte stofjes. Dit was 

soms nog best lastig. 

 

    
 

 

Groep 5 

Geschiedenis  

We zijn begonnen met het nieuwe geschiedenis 

thema: Jagers en Boeren. In dit thema gaan we terug 

naar de prehistorie. We kijken naar hoe mensen 

woonden en leefden in de prehistorie en wat zij daar 

allemaal voor nodig hadden. Daarnaast kijken we ook 

naar de verschillen tussen toen en nu. We hebben met 

de klas een woordweb gemaakt over de prehistorie om het thema te introduceren.  

Vandaag zijn we naar het prehistorisch dorp geweest. Dit sluit aan bij het nieuwe thema. De 

leerlingen hebben verschillende activiteiten mogen doen en hebben zelf meegemaakt hoe mensen in 

de prehistorie hebben gewoond. Foto’s van het bezoek zijn te vinden op Parro. 

 

Groep 6 

Websearch 

Monique van de bieb heeft deze week een workshop Websearch gegeven in onze groep. We hebben 

geleerd hoe we het beste iets kunnen zoeken op internet. Welke sites betrouwbaar zijn en hoe we 

een zoekterm of zoekvraag opstellen. Daarna zijn we in tweetallen actief aan de slag gegaan met de 

opdrachten. 
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Voorleeswedstrijd 

Met ruime meerderheid van stemmen is Zoë de voorleeskampioen van 

groep 6 geworden. Ze mag deze vrijdag meedingen voor de titel 

voorleeskampioen van de Brembocht ('t Look) 🏆 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 

 
In het kader van de Kinderboekenweek zijn we bezig geweest met wat je later worden wil. Een mooie 

overlap met de oriëntatie op de middelbare school, die in groep 7 start. Leerlingen zijn aan de slag 

gegaan met een interview. In de klas hebben we samen voorbeeldvragen bedacht en daarna hebben 

de leerlingen thuis een ouder of grootouder geïnterviewd. Daarna moet het natuurlijk ook netjes 

worden ingeleverd. En dat is gelukt! Bij het nabespreken bleek dat leerlingen toch niet altijd een 

compleet beeld hadden van het beroep van hun vader of moeder.  

 

Het dansje en het liedje van kinderen voor 

kinderen voor de Kinderboekenweek, is een 

echte hit en verbindt groep 7 en 8.  
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Groep 8 

pre-Historisch Dorp 

Groep 8 heeft in het kader van de Museumschatten lessen een bezoek gebracht aan het pre-

Historisch Dorp in Eindhoven. Dit onderwerp sloot aan bij de geschiedenis lessen op dit moment over 

de pre-Historie en de Middeleeuwen. 

De leerlingen hebben er o.a. munten kunnen slaan, brood gebakken, huizen bekeken uit die periode. 

We bedanken de ouders die meegegaan zijn hartelijk voor hun hulp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond Voortgezet onderwijs 

Dinsdag 2 november a.s. organiseren we een informatieavond voor de ouders van de groepen 7 en 8 

over de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs. We bespreken de route en de stappen die 

daarvoor nodig zijn. Een onderdeel van de avond zal ook gaan over het gebruik van Sociale Media. 

De ouders hebben hierover een informatie brief gekregen en kunnen zich aanmelden via Parro. 

 

 

 

Bijlage: 
o  Brede school Veldhoven – flyer Sjors sportief 

 

 

 

Geniet van de herfstvakantie! 

We zien alle kinderen graag weer op 

maandag 1 november 

 

 

 

 

 


