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Algemeen 

Terugblik Studiedag ‘KiVa en Begrijpend luisteren/lezen’ 

Tijdens de ochtendgedeelte hebben we met het gehele 

team een KiVa-nascholing gevolgd. Loek Schoenmakers 

(KiVa-trainer) heeft onze kennis opgefrist ten aanzien van de 

uitgangspunten van KiVa en de theoretische achtergronden.  

 

Wij werken planmatig met KiVa in alle groepen het hele jaar 

door. Daarnaast volgen we jaarlijks een nascholing met het 

team. Ons KiVa - certificaat is weer met twee jaar verlengd.  

Wij zijn trots op dit resultaat!  

 

Tijdens het middaggedeelte zijn we, na een korte theoretische input op het gebied van begrijpend 

luisteren/lezen, weer in leerteams ‘Lesson Study’ aan de slag gegaan. Vorig schooljaar zijn we hiermee 

gestart met als doel ons onderwijs systematisch te verbeteren. De kern van het succes van ‘Lesson Study’ 

zit in het samen ontwerpen van een les begrijpend luisteren/lezen en deze vervolgens te filmen tijdens 

de uitvoering. De leerkrachten analyseren samen op een kritische en systematische wijze de les. Lesson 

Study is bij uitstek geschikt om de meer complexe leerkrachtvaardigheden verder te ontwikkelen. Door 

intensieve samenwerking binnen het team versterken we de professionele leergemeenschap.  

 

Nog even in het kort: Wat is KiVa? 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het 

tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale 

vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale 

veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als 

geheel en dus niet op specifieke individuen. 

 

KiVa-monitor en het pedagogisch groepsplan 

Vanaf de start van het schooljaar hebben we gewerkt aan het thema: Iedereen hoort erbij! In deze 

periode hebben de leerkrachten groepsvormende activiteiten en KiVa-lessen ingezet om te werken aan 

een goed pedagogisch klimaat. Met als motto: Samen maken wij het verschil! 

 

In oktober vullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een digitale vragenlijst in de KiVa-monitor. De vragen 

gaan over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. De uitslag van de 

monitor wordt verwerkt in een rapport van de groep, inclusief sociogrammen. Dit rapport is de basis van 

het pedagogisch groepsplan. In iedere groep worden er specifieke doelen geformuleerd om aan de 

aandachtspunten te werken die uit monitor zijn gekomen.   

 

Nieuwsbrief 
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Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, 

kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Het CJG is 

een samenwerking van organisaties die zich bezighouden met opvoeden en 

opgroeien (Zuidzorg, GGD, Cordaad Welzijn, Lumens, MEE en gemeente). Doel 

van het CJG is om snel en eenvoudig informatie en advies te geven over 

opvoeden en opgroeien. Medewerkers van het CJG nemen de tijd voor je. En 

zoeken, als het nodig is, met jou naar hulp op maat voor jou en je kind. 

In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft iedere school een 

contactpersoon namens het CJG. Voor De Brembocht is dit: 

Inge Scheepens 

T: 06 – 51 80 10 11 

E: i.scheepens@lumenswerkt.nl 

Werkdagen: maandag en donderdag tot 15.00 uur  

 

Informatie vanuit Inge met betrekking tot de CJG-inloopmomenten op school 

Gezien de coronamaatregelen zal het de komende tijd niet mogelijk zijn dat 

ik fysiek op school aanwezig ben. U heeft wel de mogelijkheid om mij te 

(video) bellen of  te mailen, wanneer u mij wilt spreken.  

Zowel ouders als leerkrachten kunnen met vragen over allerlei onderwerpen 

contact met mij opnemen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over: gezondheid, 

groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen, 

puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en 

opgroeivragen. Mocht de situatie rondom corona veranderen en het wel 

mogelijk is om elkaar in school te treffen, dan zullen de data voor de 

inloopspreekuren via de nieuwsbrief aan u 

doorgegeven worden.  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) is ook telefonisch bereikbaar, 

via 040 25 84113, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Elke 

ochtend zal  één van de CJG-partners je telefonisch te woord staan. Ook kun je 

met het CJG in contact komen via de website CJGveldhoven.nl en het mailadres 

info@cjgveldhoven.nl 

 

Webinar over opvoeden in een wereld van Social media en Internet 

Hoezo, geen wifi?! Op maandag 2 november organiseert GGD Brabant-Zuidoost een gratis webinar over 

opvoeden in een wereld van social media en internet. Specialist mediaopvoeding Evelyn Verburgh van 

Bureau Jeugd & Media, neemt ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Deze avond is 

speciaal voor ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool. Bent u ook online? Meld je aan 

via www.ggdbzo.nl 

mailto:i.scheepens@lumenswerkt.nl
mailto:info@cjgveldhoven.nl
https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Hoezo-geen-wifi.aspx
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Medezeggenschapsraad 

Maandag 12-10-2020 a.s. is er weer een MR vergadering op school.  

De volgende punten staan op de agenda: Schoolse zaken o.a. Covid maatregelen, analyse toetsen,  

terugblik studiedag, Communicatie en werving nieuwe Mr leden. 

 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf zal dit schooljaar op woensdag 19 mei 2021 onze school bezoeken. 

Deze datum staat tevens in de agenda op de website en in Parro. 

 

 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1-2 

Vorige week hebben we een supergave opening gehad van de kinderboeken 

week. Het thema van de kinderboeken week is … EN TOEN..?! Juf Janneke en 

juf Nanne wilden graag dieren gaan vangen, maar helaas was het geen goed 

weer. Juf Nanne is erg handig met haar telefoon waardoor ze een beetje kan 

toveren. Zo stond er zomaar ineens een dino in onze Jan van Zon zaal. Dit was 

wel spannend, maar gelukkig was deze niet echt.  

 

 

In de tijdmachine zat een boek over dino’s. Deze hebben we in de 

klas gelezen. Het was een erg grappig, maar ook wel een beetje 

een spannend boek. Deze week gaan we nog allerlei activiteiten 

doen rondom de Dino’s en andere tijden van vroeger.  

 

 

Een van die activiteiten was een 

voorleesverhaal van Monique van de bibliotheek in Veldhoven. Zij had voor ons 

een Kamishibai meegenomen, dat is een verteltheater. Het verhaal ging over 

ridder Rikki. Want ook de tijd van de ridders is een tijd van vroeger.  

 

Alle leerlingen van groep 2 hebben deze week een dier mogen schilderen. De 

leerlingen van groep 1 hebben met wasco krijtjes een dierenkleurplaat in mogen kleuren. Deze werkjes 

hangen allemaal bij ons op de gang. Zo lijkt de gang wel een jungle.    

Deze en volgende week leren we weer een nieuwe letter. Dat is de letter ‘n’ van het woordje noot.  
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Groep 3 

Lezen  

Vandaag en morgen mogen alle leeringen bij de juf lezen. We kijken of 

alle letters van kern start, kern 1 en kern 2 beheerst worden door de 

leerlingen. Daarnaast kijken we hoe de leerlingen woorden met deze 

letters lezen. We proberen hierbij zoemend te lezen.  

Maandag starten we met kern 3. Dit gaan we leren in kern 3: 

In de herfstvakantie is het belangrijk om elke dag even met uw zoon of 

dochter te lezen. Omdat het lezen nog niet geautomatiseerd is, zakt 

deze vaardigheid snel weg als er minder/niet wordt gelezen en dat is 

natuurlijk zonde.  

Alle leerlingen krijgen een blad mee waarop ze herfstblaadjes kunnen kleuren als ze 

samen met papa of mama hebben gelezen. Na de vakantie leveren de leerlingen dit 

blad bij de juf in. Wanneer alle blaadjes zijn ingekleurd hebben de leerlingen een mooi 

kaartje verdiend. Veel leesplezier!   

Kinderboekenweek  

In de klas staat een heuse tijdmachine, hierin vonden we ons Kinderboekenweek boek “Vandaag ben ik 

ridder”, de juf leest het boek aan ons voor, maar over een tijdje kunnen we dit boek ook zelf lezen! 

Verder hebben we een woordweb gemaakt over ridders, hierop staan een heleboel woorden die met het 

thema te maken hebben. Ook hebben we onszelf als ridder geknutseld, en hebben we in een keuzecircuit 

allerlei opdrachten rondom ridders gedaan zoals het maken van een mozaïek kassteel en het bouwen 

van een kasteel met blokjes.   

Ook hebben we elke dag twee leerlingen die hun lievelingsboek mogen presenteren (in de mail heeft u 

kunnen lezen wanneer uw zoon of dochter aan de beurt is). Leuk om te zien hoe enthousiast de 

leerlingen over hun boek vertellen, dit levert meteen leuke boekentips op om in de bibliotheek te gaan 

lenen. Want naast zelf leren lezen, blijft ook voorlezen heel erg leuk en leerzaam!  

 

Groep 4 

Taal  

De komende weken staat het thema ‘vakantie’ centraal. De 

themawoorden die daarbij horen, kunt u vinden op de afbeeldingen 

in Parro. Thuis kunt u ook oefenen in spelvorm zoals uitbeelden of 

het woord omschrijven. Ook leren we in dit thema o.a. het bijvoeglijk 

naamwoord, het werkwoord en leren we verklein woorden te maken. 

Wie kan thuis de meeste bijvoeglijk naamwoorden bedenken?  
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Spelling  

Met spelling zijn we ook begonnen aan het thema ‘vakantie’. Tijdens deze lessen van spelling gaan we 

woorden oefenen die beginnen met een ‘v of f’, ’s of z’ en sch(r). De kinderen kunnen aan hun keel 

voelen of het een ‘v of f’ is. Bij een ‘v’ trilt je keel bij een ‘f’ voel je niets. Dat is ook een leuke oefening 

voor thuis.  

Rekenen 

We hebben blok 1 afgesloten met een toets. De kinderen hebben laten zien wat 

ze al beheersen en wat we in de klas en thuis nog extra mogen oefenen. Het 

blijkt dat klokkijken lastig is. In de klas oefenen we met hele en halve uren. Het is 

zeer waardevol om dit thuis ook te oefenen. Bij het oefenen is het belangrijk dat 

de kleine wijzer tussen twee getallen staat en de grote wijzer op de 6 (dit moet 

duidelijk zichtbaar zijn.  

Ook de keersommen zijn soms nog best moeilijk. Voor kinderen die 

dit nog lastig vinden, is het goed om een concreet voorbeeld te 

geven. Zie hiervoor de afbeelding.  

De hulpjes voor volgende week zijn Lucy en Marlie (12 okt t/m 16 

okt). De week na de herfstvakantie zijn Mick en Milan aan de beurt 

(26 okt t/m 30 okt). Zo houden we de klas samen netjes!  

 
 
Groep 5 

Rekenen 

Vorige week hebben wij Blok 1 afgesloten met een toets en een herhalingsweek. De leerlingen hebben 
tijdens de toets laten zien dat ze de stof beheersen en aan de hand van die resultaten hebben ze doelen 
nog extra geoefend. Deze week zijn wij gestart met Blok 2. Tijdens dit blok gaan we weer van allerlei 
dingen verkennen, oefenen en herhalen. De vermenigvuldigingen staan centraal, want tijdens dit blok 
gaan we ook aan de slag met delingen. Daarnaast blijven we ook flink oefenen met de klok, tijdens de 
toets is namelijk gebleken dat de leerlingen dit nog erg lastig vinden.   
 
Taal/spelling  
Vanaf vorige week zijn we ook bij de vakken taal en spelling begonnen met een nieuw thema, zintuigen. 
Er staat al een bestand op Parro met alle belangrijke themawoorden van taal. Deze woorden staan 
tijdens de taallessen centraal, naast de andere onderwerpen zoals het voegwoord. 
Tijdens spelling hebben we het bij dit thema over de volgende spellingcatergorieën:  

- woorden met -eeuw, -ieuw en -uw 
- woorden met -ch of -cht 
- woorden met -ei 
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Creatief 
De leerlingen hebben maandag het creatieve project met 
meester Theo afgerond. Zij hebben met allemaal een eigen 
luchtballon gemaakt, die straks in de klas rondzweeft tussen de 
wolken. Op deze ballonnen staan onderwerpen die wij 
belangrijk vinden in de klas, zoals: samenwerken met elkaar, 
jezelf zijn en voor iemand op durven komen. Iedere week 
kunnen wij een van die onderwerpen centraal stellen, zodat we 
samen hier aan kunnen werken. De resultaten zijn super mooi 
geworden. 
 
 
Gym 
Vanaf vorige week mogen de leerlingen weer naar de gymzaal. Dinsdag hebben we de eerste gymles 
gehad van juffrouw Nanne. Zij is dit jaar begonnen met de gymopleiding en gaat ons helpen tijdens de 
gymlessen. Denk er dus ook aan dat uw kind op dinsdag en vrijdag gymkleding bij heeft. Gymkleding 
bestaat uit een shirt, een broek en gymschoenen (geen zwarte zolen).  
 

 
 

 
 
 
 
Groep 6 

Afscheid  

Afgelopen vrijdag hebben wij met de klas afscheid genomen van Meriam.  

Wegens verhuizing is zij afgelopen maandag gestart op een basisschool dicht bij haar in 

de buurt.  

Wij wensen Meriam veel succes op haar nieuwe school.  

 

Topomaster 

Deze week zijn wij in groep 6 gestart met Topomaster. 

TopoMaster is een spannende online game waarmee leerlingen de 

topografie van Nederland leren. De game is samen met National 

Geographic Junior ontwikkeld en bevat prachtig beeldmateriaal en 

aansprekende informatie. Door topografie te oefenen met bijzondere 

weetjes van onder andere dieren, gebouwen en het landschap onthouden 

leerlingen de toponiemen beter. TopoMaster is een onderdeel van Blink 

Wereld – geïntegreerd. Neem thuis gerust een kijkje met uw kind in deze 

online game. 
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Groep 7 

Huiswerk/Toetsen 

Wij merken dat de leerlingen het soms nog lastig vinden om te onthouden op welke dag het huiswerk 

moet worden ingeleverd. Hieronder zit u nogmaals het overzicht.  

Maandagen: reken huiswerk 

Donderdagen: spelling/taal huiswerk 

Verkeer toets: do 8 oktober 

Engels toets: di 13 oktober 

 

De woordenschat woorden zullen binnenkort ook op 1 A4 mee naar huis gegeven worden. Zo kunnen de 

leerlingen ook thuis woord/betekenis oefenen. 

Creatief 

Naast al het leren is de groep ook nog veel creatief bezig. We werken aan een groepskuntswerk vanuit 

het thema: Iedereen hoort erbij!.  De lessen van meneer Theo, waar we zelfs mogen figuurzagen, maar 

ook het herfstthema komt goed tot uiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderpostzegels 

Super fijn dat alle boxen met formulieren van de kinderpostzegels terug zijn. Wat hebben de leerlingen 

goed hun best gedaan om zoveel mogelijk te verkopen.   

 

 

Groep 8 

Engels 

De kinderen hebben als voorbereiding op de toets na de herfstvakantie een woordenlijst gekregen om 

thuis vast te oefenen. Volgende week komt er nog een blad bij met zinnen. 

Kinderboekenweek 

Groep 8 heeft als thema Pre-historie. We hebben een grote doos boeken gekregen waarin we informatie 

over deze periode gaan opzoeken. Helaas is het bezoek aan het Pre-historisch dorp uitgesteld maar in de 

klas maken we ons eigen dorp. Een maquette met mensen, huizen, dieren e.d. De leerlingen hebben een 

eigen onderwerp mogen kiezen. 
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Lezen 

Ook in groep 8 is het blijven lezen belangrijk. In deze periode komen er veel nieuwe boeken uit voor 

kinderen waaronder ook een aantal die ook voor volwassenen mooi zijn om te lezen. Een idee ; Lees 

samen met uw kind en boek, ieder een blz voorlezen en stel elkaar daarover een vraag. Dat neemt elke 

dag misschien een kwartiertje in beslag en bevorderd gelijk het begrijpend lezen en is bovenal super 

gezellig. 

Op de site van de Kinderboekenweek zijn mooie titels te vinden. 

 

 

 

Bijlage: 

- Flyer webinar social media – GGD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


