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Algemeen 

Vandaag leest u onder andere meer informatie over: 

o Opening De Brembocht | Huysackers  

o Vakantierooster Veldvest 2021-2022  

o Nationale Voorleesdagen 

o Nieuws uit de groepen 

 

Opening De Brembocht | Huysackers 18-01-2021    

Afgelopen maandag hebben we De Brembocht | Huysackers geopend voor ‘Onderwijs op 

afstand’ en ‘Noodopvang’. De leerlingen hebben voor eerste keer het lespakket opgehaald 

op de nieuwe locatie.  

Het was fijn om te zien dat alle leerlingen en ouders zo enthousiast waren over de nieuwe 

inrichting van de verschillende lokalen. Afgelopen dinsdag stond er een artikel in het 

Eindhovens Dagblad over dit moment. Mocht u dit gemist hebben, kunt u dit artikel 

teruglezen via https://www.ed.nl/veldhoven/coronaproof-een-kijkje-nemen-op-de-nieuwe-

basisschool-in-veldhoven~aba53e34/  
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Vakantierooster Veldvest 2021-2022  

De GMR (Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad) van Stichting Veldvest heeft een 

positief advies uitgebracht over het vakantierooster 2021-2022.  

Dit en meer informatie kunt u lezen op: www.veldvest.nl/ouders/vakantierooster 

In de bijlage en op onze website www.brembocht.nl is het vakantierooster toegevoegd. 

 

 

Nationale Voorleesdagen 

Vandaag of morgen besteden 

we tijdens het groepsmoment 

in MSTeams aandacht aan de 

Nationale Voorleesdagen. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Thuiswerken  

Inmiddels hebben we er al weer ruim twee 

weken thuiswerken op zitten. Iedere maandag 

ochtend komen alle kinderen hun 

thuiswerkpakketje ophalen. Wij zijn erg blij om 

op deze momenten de kinderen even te 

kunnen zien en spreken.  

Op het raam hangen al vele mooie werkjes. 

Kom samen maar eens kijken!  

We zijn ontzettend trots op al onze 

hardwerkende kleuters en hun ouders.  

In verband met de Nationale Voorleesdagen hebben wij volgende week verschillende 

activiteiten rondom dit onderwerp opgenomen in de thuiswerkpakketjes.  

 

 

 

 

http://www.veldvest.nl/ouders/vakantierooster
http://www.brembocht.nl/
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Groep 3 

Thuisonderwijs  

Deze week zijn we weer met goede moed aan de slag 

gegaan met het thuisonderwijs. We zijn heel trots op de 

leerlingen en hun ouders.  

Deze week staan de verliefde getallen centraal. Op 

diverse manieren oefenen we dagelijks hiermee, met als 

doel dat de leerlingen aan het einde van de week deze 

verliefde getallen geautomatiseerd hebben.  

 

 

Groep 4 

Samenwerken op afstand  

Om het groepsgevoel ook op afstand te blijven houden, hebben de 

leerlingen van groep 4 samen één grote poster gemaakt. Iedere 

leerling heeft een stukje van de poster mogen inkleuren. Alle 

individuele stukjes zorgen samen voor een groot groepswerk. Dit 

groepswerk is op het raam van groep 4 te bewonderen.   

 

 

 

Groep 5 

Tafeltjesdomino 

Tijdens het klassikale inbelmoment op maandag 18 januari hebben de leerlingen met 

juffrouw Jolanda tafeltjesdomino gespeeld. De leerlingen moesten dobbelen met een 

dobbelsteen, het getal wat ze gedobbeld hebben moesten zij vermenigvuldigen met 8. Als je 

het juiste antwoord had gevonden, kon je op het schema zien welke opdracht je uit moest 

voeren. Zo zijn er verschillende bewegingsopdrachten uitgevoerd zoals; trap op en af 

rennen, twee rondjes om je stoel lopen, opdrukken of de tafel van 8 hardop zeggen. De 

leerlingen waren erg fanatiek en hebben tegelijkertijd geoefend voor de tafels. 

 

Groep 5 en 6  

Art4U 

Vanuit Art4U worden ons ook leuke muziekopdrachten doorgestuurd, deze delen wij met 

jullie via het klassenkanaal op Teams. Zo stond er deze week voor de groepen 5 en 6 een 

leuke opdracht van Juf Vera op de planning: Speel mee met de meespeelvideo van Black or 

White. De leerlingen hebben een voorwerp of een instrument nodig om mee te doen. 

Wanneer een hartje de gitaarsnaren raakt moet je spelen op je voorwerp of instrument. Als 

je deze activiteit nog een keer samen met uw kind zou willen doen staat de link in het 

klassenkanaal op Teams. 
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Groep 6 

Klassenvergadering 

Op maandag 18 januari zijn we weer met de klas bij elkaar gekomen via Teams. Tijdens de 

bijeenkomst hebben de leerlingen gezocht naar dieren in een fantasiedier. Als afsluiter 

hebben ze de opdracht gekregen om zelf ook een fantasiedier te ontwerpen waarin je vijf 

verschillende dieren kunt herkennen, deze kunnen ze via de mail toesturen. Met deze 

tekeningen gaan we een spel spelen tijdens de klassenvergadering. Samen gaan we raden 

welke dieren terugkomen in het fantasiedier. Het leuke is natuurlijk als iedereen zijn 

tekening op de mail toestuurt, zodat we tijdens de klassenvergadering verschillende 

tekeningen aan bod kunnen laten komen. 

Alvast een klein voorproefje van twee fantasiedieren uit de klas.  

    

 

Groep 7 

Thuiswerken 

Naast het werken aan de vakgebieden: rekenen, taal en spelling, wordt er ook gewerkt aan 

andere opdrachten. We hebben leuke foto's ontvangen zoals het maken van een 

knikkerbaan of het uitvoeren van proefjes.   

Klassenmeeting Teams 

Op maandag en donderdag houden we met groep 7 een klassenmeeting in Teams.  

We hebben met elkaar o.a. aan een creatieve tekenopdracht gewerkt en ook 

geëxperimenteerd met break-out rooms. Hierbij wordt er in kleine groepjes overlegd en 

samengewerkt. De komende tijd zetten we deze werkwijze vaker in.  
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Groep 7 en 8 

Voortgezet onderwijs 

Ondanks dat de leerlingen nu even niet op school zijn, gaan de voorbereidingen voor het 

Voortgezet onderwijs gewoon door. 

Het blijft belangrijk dat er een goede schoolkeuze gemaakt gaat worden. 

Daarom ook deze tip: Op de site van de VO gids; www.devogids.nl  kunt u per stad/ 

regio  informatie vinden over de scholen. 

Onder het kopje: Open dagen planner,  kunt u  per school zien hoe en wanneer de open 

dagen geregeld zijn. 

Veel succes en natuurlijk kunt u met vragen ook altijd bij ons terecht.  

 

 

Groep 8 

Het dagelijkse leesmoment van groep 8 in de groep staat ook deze weken in de 

weekplanning. De leerlingen sturen foto’s van een mooie leesplek thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week zullen er meerdere ontmoetings/les momenten in Teams staan.  

Wij raden u aan om, samen met uw kinderen, dagelijks de agenda in Teams in de gaten te 

houden. 

 

 

Bijlage: 

o Vakantierooster Veldvest 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.devogids.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cd648111b889b4ef04ffd08d8bc849f83%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637466625088860084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xSn0aBZrWsP6VsHfajSFcqF0lVlxxOZOOpDrYwab1lU%3D&reserved=0

