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Algemeen 

 

Locatie Huysackers  

Het is nu echt bijna zover! Na de kerstvakantie starten de groepen 1-2 en 3-4-5 op de nieuwe locatie in 

Huysackers. Alle ouders en leerlingen van De Brembocht | Huysackers zijn uitgenodigd om op vrijdag 18 

december van 12.15 - 12.45 uur een kijkje te nemen in het nieuwe schoolgebouw. Op dat moment zijn 

de lokalen nog leeg. In de kerstvakantie worden alle materialen en meubels geleverd. Via Parro houden 

we de leerlingen en ouders op hoogte over de inrichting van de lokalen.  

 

Ondertussen staan er al weer tientallen nieuwe leerlingen ingeschreven voor locatie Huysackers!  

Het grootste gedeelte stroomt in schooljaar 2021-2022 in. Ook voor de komende jaren worden er al 

leerlingen ingeschreven. Het is als school zeer prettig om de leerling prognose tijdig in beeld te hebben.  

 

De Brembocht | Huysackers is bereikbaar via het telefoonnummer van De Brembocht 040-2536489 of via 

brembocht@veldvest.nl  

 

Locatie Huysackers blijft onderdeel van De Brembocht. Wij werken als één team om alle leerlingen van 

De Brembocht optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid.  

 

‘Samen maken wij het verschil’ 

 

Kerstviering  

Zoals we al eerder hebben laten weten, kan het kerstdiner dit jaar niet doorgaan i.v.m de huidige 

Coronamaatregelen. In plaats daarvan houden wij donderdag 17 december onder schooltijd een 

alternatieve kerstviering op school. 

We beginnen met een gezellig kerstontbijt. Uw kind mag hiervoor het volgende meebrengen: 

o Eigen bord, beker, bestek (graag in een plastic tas voorzien van naam) 

o Ontbijtje in een broodtrommel (u kunt bijv denken aan: een belegd 

broodje, croissant, gekookt eitje) 

 

Drinken wordt verzorgd door school en de kinderen krijgen gedurende de dag 

nog een lekkere traktatie. 

 

‘s Middags gaan we gezellig kerststukjes maken. Hierover volgt nog verdere 

informatie. 

We hanteren de normale schooltijden. Na het kerstontbijt volgen de kinderen 

een eigen programma in de klas. 
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Voedselbank 

Ook dit jaar willen we mensen die het nodig hebben, een steuntje in de rug geven, met het inzamelen 

van voedsel voor de Voedselbank Veldhoven. Zo kunnen we, zeker in deze bijzondere tijd, ervoor zorgen 

dat deze kerst voor iedereen een ‘lichtpuntje’ mag zijn. 

 

Stichting Voedselbank Veldhoven verstrekt wekelijks een gratis voedselpakket aan mensen die behoeftig 

zijn en onder de armoedegrens (moeten) leven. 

 

Vanaf maandag 7 december (tot uiterlijk donderdag 17 december) kunt u producten, die u kunt missen, 

meegeven aan uw kind. Elke groep zamelt deze producten in voor de Voedselbank. Het gaat hierbij om 

houdbare,  verpakte producten zoals rijst, pasta, thee, jam, soep in blik, groenten in blik e.d. Vrijdag 18 

december wordt onze verzameling opgehaald door de Voedselbank Veldhoven. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

 

Tekenactie 

Cordaad Welzijn heeft is samenwerking met Brede school Veldhoven en zorgpartners uit het netwerk 

Veldhoven Vernieuwend Vitaal een december/kerstactie opgezet. Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is 

een kleurplaat-/tekenactie ontworpen. Deze week worden de kleurplaten en tekeningen verspreidt op 

de scholen. De naam van de actie is #VeldhovenVerbindt!  In de bijlage vindt u mee informatie.  

 

 

 

Wegafsluiting/werkzaamheden De Messenmaker nr. 1 t/ m 35 

De renovatiewerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.  

Hieronder treft u een overzicht met de werkzaamheden die van donderdag 7  t/m donderdag 21 januari 

2021 zullen plaatsvinden. 

Do. 7 januari t/m do. 21 

januari 2021 

De messenmaker 35 

t/m 1 

(omleiding via De 

Pompenmaker 

Gehele weg wordt afgesloten.  

Ook in het weekend. 

- Op de straat worden containers geplaatst voor 

puin/asbest. 

 

- Er worden bouwhekken geplaatst op/naast troittoir 

tussen school en De Messenmaker  

- Bouwhekken blijven staan tot eind februari  

  

Messenmaker 17 t/m 1 

Dakwerkzaamheden  

-Asbest sanering 

-Dak werkzaamheden 

Messenmaker 35 t/m 

19: 

-Monteren Kozijnen  
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Groep 1-2  

We kijken terug op een leuke en spannende Sinterklaastijd. Vorige week 

zijn we verrast met een filmpje van het pietenhuis en met een 

podiumbezoek van Sinterklaas en twee pieten. In de zaal hebben we 

geluisterd naar zijn verhaal in het grote boek over de groep: wat weet hij 

veel over ons te vertellen! Ook hebben we gedanst en gezongen voor de 

Sint. Met een lekker snoepzakje, een individueel cadeautje en met een 

klassencadeau (houten treinset en knikkerbaan) werden we door de 

pieten weer naar de klas gebracht.  

 

De klas komt langzaamaan in kerstsfeer: er staat een kerstboom en er hangen voor de raam gezellige 

kerstlichtjes. Alle kleuters maken deze week een bal of een ster voor in de boom.  

Ook is er aandacht voor het kerstverhaal, de kerstgedachte en sfeervolle kerstliedjes. 

 

 

Groep 3 

Deze week hebben we de klas mooi versierd voor het naderende 

Kerstfeest. Iedere ochtend starten we de dag met een stukje voor te 

lezen van het kerstverhaal. Daarna openen we een bal in de papieren 

kerstbomen, onder iedere bal zit een plaatje passend bij het voorgelezen 

stukje. Na negen dagen zijn alle ballen in de papieren kerstboom open 

en is het kerstverhaal helemaal voorgelezen. 

 

  

 

 

 

Groep 4 

Vorige week hebben we een klassencadeau gekregen van Sinterklaas. We hebben speelgoed gekregen 

om buiten mee te spelen. Het is fijn om te zien dat de leerlingen hier volop gebruik van maken. De 

cadeaus zijn dus goed ontvangen!  

 

Deze week toveren we de klas om in een gezellige kerstklas. De 

boom met de lampjes staat al. De kinderen mogen de boom zelf 

gaan versieren met ballen.  

 

Afgelopen maandag hebben we tijdens de muziekles ook al 

geoefend met verschillende kerstliedjes. We leren kerstliedjes op 

het klokkenspel maar ook met boomwhackers.  
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Groep 5 

Al die lichtjes! 

Deze week staat natuurlijk helemaal in het thema van kerst. De school is prachtig versierd, de kerstboom 

staat en de kerstlichtjes hangen. Daar hoort natuurlijk een leuk kerstliedje bij. In de klas zijn wij het liedje 

“Al die lichtjes” aan het zingen. We hebben eerst goed naar het liedje geluisterd en stukje voor stukje 

leren wij de tekst van het liedje. Hierbij de link van het liedje, zodat er ook thuis gezongen kan worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=96atQuUUyxw   

 

Nieuw thema 

Vorige week zijn wij met taal en spelling begonnen met het nieuwe thema: “Herinneringen”. De 

leerlingen hebben in de klas al verschillende herinneringen opgehaald met elkaar, leuke en minder leuke 

herinneringen. De themawoorden van taal en de doelen van spelling die tijdens dit thema centraal staan, 

zijn terug te vinden op de doelendeur in de klas en op Parro. 

 

 

Groep 6 

Veldhoven Danst 

Deze week stond de laatste les van Veldhoven Danst op het programma. De leerlingen hebben in 6 

weken tijd een dans aangeleerd gekregen. De lessen werden verzorgd door Juf Megan van DéDé Dance. 

Normaliter zou de klas op mogen treden in Theater de Schalm, helaas kan dat dit jaar niet i.v.m. de 

coronamaatregelen. Hierbij enkele foto’s om jullie mee te nemen in het enthousiasme van de leerlingen.    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 7 en 8 

Samenwerkingsproject Blink 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 werken in tweetallen en stellen een kerstdiner samen. Er wordt 

hierbij een voor-, hoofd- en nagerecht uitgewerkt. Dit past binnen het thema Blink: de Experimentele 

Keuken. Ook leren de leerlingen natuurkundige processen in de recepten te benoemen. De leerlingen 

zijn gemotiveerd aan het werk.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=96atQuUUyxw
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Kerstwens 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2020.  

We wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed en gezond 2021! 

Geniet van de kerstvakantie! We zien jullie allemaal weer graag terug op maandag 4 januari 2021. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

Bijlagen: 

o Informatie vanuit THUIS renovatie ’t Look 

o #VeldhovenVerbindt! – maak je eigen kerstkaart 

o Kerstwens Bredeschool Veldhoven 

 

 

 

 

 

 

 

 


