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Algemeen 

 

K i n d e r o p v a n g   i n   H u y s a c k e r s 

 

Op maandag 4 januari opent het nieuwe kindcentrum in 

Huysackers zijn deuren. Nummereen gaat hier opvang 

verzorgen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. In april stelden we 

ons via deze nieuwsbrief al aan je voor. Ben je dat vergeten? Op 

www.nummereen.com lees je meer over ons. In Huysackers 

gaan we samen met De Brembocht en ook Dick Bruna onze 

intrek nemen in de tijdelijke huisvesting. De tekeningen zijn 

veelbelovend; we hebben prachtige ruimten tot onze 

beschikking! We starten vooralsnog met één groep dagopvang 

(0-4 jaar) en hebben ruimte voor meerdere groepen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Op dit 

moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor onze start in Huysackers, we kijken ernaar uit 

om hier te gaan beginnen! www.nummereen.com/start-huysackers/ 

Aanmelden is inmiddels mogelijk via ons inschrijfformulier: www.nummereen.com/inschrijven. Een 

rondleiding kunnen we je op dit moment nog niet geven natuurlijk, maar als je vragen hebt leggen we je 

graag meer uit over onze werkwijze, de mogelijkheden en tarieven. Laat het gerust weten dan plannen 

we een belafspraak in zodat we in alle rust kennis kunnen maken en je vragen kunnen beantwoorden. 

Natuurlijk kun je je vragen ook mailen: info@nummereen.com.  

 

 

 

                        

 

 

Voorleeswedstrijd  

Op vrijdag 16 oktober j.l. hebben we als afsluiting van de Kinderboekenweek de jaarlijkse 

voorleeswedstrijd gehouden. De voorleeskampioenen uit de groepen 4,5,6,7 en 8 hebben het tijdens de 

finale tegen elkaar opgenomen. Wat was het spannend! 

Uiteindelijk heeft de jury na goed overleg besloten dat Julie uit groep 4 zich dit jaar de voorleeskampioen 

van De Brembocht mag noemen. Julie, van harte gefeliciteerd! 
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Aanscherping maatregelen COVID-19 

Op vrijdag 2 oktober hebben wij u middels een brief geïnformeerd over de actuele maatregelen en 

ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand 

van zaken en aanscherpingen naar aanleiding van de ontwikkelingen.  

Bewegingsonderwijs in de gymzaal 

In alle gymzalen van de gemeente Veldhoven is de afgelopen periode de luchtkwaliteit gemeten met 

behulp van CO2-loggers. Deze week zijn wij geïnformeerd over het feit dat er 5 gymzalen in de gemeente 

Veldhoven niet voldoen aan de gestelde eisen. De gymzaal aan de Messenmaker is 1 van deze 5 

gymzalen. Er wordt nader onderzoek gedaan wat de oorzaak hiervan is. Dit betekent dat wij – tot nader 

order – niet gymmen in de gymzaal. De bewegingslessen vinden buiten plaats.  

 

Ouders in de school 

Vanaf het begin van het schooljaar was het toegestaan voor ouders om op afspraak de school binnen te 

komen. We hechten veel waarde aan de driehoek ouders – kind – team en nodigen ouders graag uit om 

met ons in gesprek te gaan. Gezien de huidige ontwikkelingen scherpen we deze afspraak aan. Dat 

betekent dat in principe alle oudergesprekken – tot nader order - via Teams of telefonisch plaatsvinden.  

Dat geldt voor alle ouders, waaronder bijvoorbeeld ook de hulpouders van de activiteitencommissie of 

de bibliotheek. Alleen als het strikt noodzakelijk is plannen we een fysieke afspraak. Bij de hoofdingang 

liggen ‘triage checkformulieren’ en schone pennen klaar. De formulieren worden tijdelijke bewaard ten 

behoeve van mogelijk bron- en contactonderzoek.  

 

Het brengen en ophalen van kinderen, looproutes en gebruik ingangen  

De eerder met u gecommuniceerde afspraken voor het halen en brengen van kinderen blijven van 

kracht.  

 

Groep 1-2 

We zijn gestart met het thema herfst. We 

leren wat er allemaal veranderd in de 

natuur wanneer het herfst wordt. Dat de 

temperatuur daalt, het harder gaat 

waaien, maar ook de blaadjes verkleuren.  

De leerlingen van groep 2 zijn een herfst 

knutsel aan het maken. Dit doen ze door 

een herfstfiguur te vullen met kleine 

stukjes papier. Deze stukjes moeten ze 

eerst zelf scheuren en daarna opplakken.  

De leerlingen van groep 1 schilderen een mooie herfstboom. Ze leren dat er nog maar enkele blaadjes 

aan de boom hangen en dat de rest op de grond ligt. Deze werkjes zijn in de kleuren van de herfst. 

Tijdens dit thema leren we de letter ‘m’. De letters ‘j’ ‘aa’ en ‘n’ worden herhaald. 
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Groep 3 

Muziekonderwijs  

Deze week hebben we kennisgemaakt met juf Tina, zij is 

muziekdocent vanuit Art4U. Elke dinsdag komt ze bij ons in 

groep 3 muziekles geven, we kijken uit naar de volgende 

les!  

Taakbrief  

Ook nieuw was deze week het werken aan een taakbrief. 

Deze taakbrief bestaat uit 6 taakjes waarbij we op een 

speelse manier de aangeboden leerstof inoefenen. Hierbij 

maken de leerlingen zelf de keuze welke taak ze wanneer 

maken, dit in afstemming met de rest van de groep. De 

kinderen hebben erg betrokken gewerkt! 

 

 

Groep 4 

Muziekonderwijs  

Voortaan komt juf Tina, vanuit Art4U, ons op dinsdag muziekles geven. 

Deze week zijn we hiermee gestart. Afgelopen keer hebben we al wat 

slagen mogen oefenen op ons klokkenspel. We zijn benieuwd wat we 

de komende weken allemaal nog meer gaan leren.  

Taal/spelling 

Deze week sluiten we het thema ‘vakantie’ af. De leerlingen mogen 

laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Volgende week starten we 

met het thema ‘mijn school’. Via Parro worden jullie op de hoogte 

gebracht wat we allemaal gaan leren.  

 

 

Groep 5 en 6 

De Kunstweken 

Met groep 5 en 6 nemen wij deel aan een bijzonder project van beeldende vorming, de Kunstweken. Het 

doel is om alle leerlingen te inspireren tot het maken van een écht kunstwerk.  

De kunstenaar Vincent van Gogh staat binnen dit project centraal.  

Het hoofddoel is onderverdeeld in de volgende subdoelen: 

• We verdiepen ons samen in het leven en werk van Vincent van Gogh. Door middel van een 

filmpje hebben we onder andere geleerd wat voor verschillende kunstwerken Vincent van Gogh 

maakte en waar hij heeft gewoond. 

• We voeren één van de twee Vincent van Gogh-opdrachten uit tijdens de tekenles (Vincent's 

Korenveld met kraaien of Van Gogh's magische Sterrennacht). De leerlingen mogen zelf kiezen 

en aan de hand van een stappenplan maken zij hun eigen kunstwerk. 
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• We bespreken de kunstwerken met elkaar. Door met elkaar naar de schilderijen te kijken, 

worden we ons bewust van de verschillende technieken en kleuren die er zijn gebruikt. 

  

 

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 

Kiva 

Vandaag hebben we een start gemaakt met Thema 2 van KiVa. De kinderen: 

 …weten wat een groep is; 

 …kennen de groep(en) waartoe zijn behoren; 

 …kennen de kenmerken van een prettige groep; 

 …weten wat groepsdruk is; 

 …weten dat het soms moeilijk is om groepsdruk te weerstaan; 

 …kennen de verschillende rollen in een groep; 

 …kennen positieve en negatieve kanten van verschillende rollen;  

 …weten wat een groep prettig maakt; 

 …dragen bij aan een fijne groep; 

 …weten hoe zij hun groep prettig houden. 
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Groep 7 en 8 

Wereldoriëntatie 

Het nieuwe thema van onze Blink lessen is: De experimentele keuken. De leerlingen gaan door allerlei 

proefjes te doen en door recepten uit te proberen ontdekken welke natuurkundige processen er bij 

koken komen kijken. Ze leren wat vaste stoffen, vloeibare stoffen en gassen zijn. Het belooft een heerlijk 

thema te worden! 

 

Bureau Halt 

Bureau Halt organiseert een aantal voorlichtingslessen op school. Op dit moment kunnen die lessen nog 

doorgang vinden. Groep 8 op woensdag 28 oktober een les gehad over criminaliteit en groep 7 heeft 

deze les vandaag gehad.  

 

Groep 8 

Voortgezet onderwijs 

De komende weken organiseren de middelbare scholen allerlei informatie momenten voor ouders en 

toekomstige leerlingen. Vaak zal dat digitaal zijn. Voor meer informatie, kijk op de site van de scholen in 

Veldhoven en Eindhoven. Dit is een mooie manier om zoveel mogelijk scholen een beetje te leren 

kennen alvorens een keuze te maken. 

 

 

 

 

 

 


