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Nieuwe leerlingen 
De afgelopen weken ontvangen we dagelijks nieuwe aanmeldingen voor locatie Huysackers.  
De komende maanden stromen er, zowel in de groep van juf Ancilla als van meester Bart, 
meerdere leerlingen in. 
Leerlingen kunnen op ieder gewenst moment instromen. Uiteraard zorgen we, middels de 
voorafgaande gesprekken met ouders en gesprekken met de huidige school/ leerkracht voor 
een goede overdracht. 
 
 

Groepsverdeling schooljaar 2021-2022   
We zijn dit schooljaar gestart met een groep 1-2 en een groep 3-4-5.  
Op dit moment hebben wij voldoende aanmeldingen om in schooljaar 2021-2022 in ieder 
geval te starten met 3 groepen.  

Komend schooljaar wordt het team van locatie Huysackers dus uitgebreid. Binnen stichting 
Veldvest is er een profiel opgesteld voor de nieuwe leerkracht(en) voor locatie Huysackers 
voor schooljaar 2021-2022. Binnenkort volgen de sollicitatiegesprekken.  

Op basis van het aantal aanmeldingen wordt het aantal groepen en de groepsverdeling 
bepaald. Het is dan ook zeer prettig als we het nieuwe leerlingenaantal voor het nieuwe 
schooljaar tijdig (liefst vóór april) in beeld te hebben. Hierdoor kunnen we tevens op tijd 
nieuw personeel aannemen en de benodigde schoolmaterialen bestellen. 

 

Week van de Lentekriebels  

Volgende week doen we schoolbreed mee aan de nationale week van de Lentekriebels. 
Wat is de Week van de Lentekriebels? 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties 
en seksualiteit. 

In de groepen wordt, natuurlijk aangepast aan het niveau van de groep, gesproken over de 
volgende thema’s: lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, 
sociale emotionele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid. 
 

 
Nieuwsbrief  



 

Nieuwsbrief De Brembocht | Huysackers – 11 maart 2021 
 

MediaMatties  

Mediagesprekken met je kind voeren is best moeilijk.  
Veel ouders twijfelen aan de mediavaardigheden van hun kinderen. 
Met name aan hun vermogen om goed met sociale media om te gaan 
en vooral hoe ze hun eigen mediagedrag onder controle kunnen 
houden. Kunnen hun kinderen echt en onecht van elkaar 
onderscheiden? Kan je kind de mediaboodschap goed uitleggen? 
 

Veel ouders doen weinig aan actieve mediaopvoeding. Zo blijkt uit de 
nieuwe Monitor Mediagebruik 7 – 12 jaar die 1 maart 2021 is gepubliceerd. 
  
Om ouders te helpen om een gesprek over hun kinds online wereld aan te gaan is het spel 
MediaMatties ontwikkeld. 
Mediamatties is een quiz voor ouder en kind. Door samen te spelen op ieder een eigen 
scherm, krijgen ze een kijkje in elkaars online wereld.  
Zijn ouder en kind het met elkaar eens, of zijn er ook verschillen?  
Mediamatties is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met de Alliantie 
Digitaal Samenleven en VodafoneZiggo, gemaakt door IJsfontein. 
Game: https://mediamatties.nl/onboarding/intro/ 
  
Achtergrond informatie: https://www.mediawijzer.net/maak-mediagebruik-kind-
bespreekbaar/ 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

We zijn in de klas gestart met het nieuwe thema 
‘Gezondheid’. Pom Pom had van zijn oma zijn 
ontbijt mee naar school gekregen, want hij had nog 
niks gegeten. Vervolgens hebben we de tafel 
gedekt in de huishoek en heeft Pom Pom zijn 
ontbijt gegeten met Lou Lou. We hebben samen 
gekeken in folders wat je allemaal als ontbijt kan 
eten. De kinderen hebben ook hun ontbijt van een 
ochtend getekend.  
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmediamatties.nl%2Fonboarding%2Fintro%2F&data=04%7C01%7C%7C8854b735feff4b2f72eb08d8dcb60552%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637502021629398318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ypMfvVyd914XmuSq2QW0zC2GYH3DOQk7U8pSQqu8RPM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediawijzer.net%2Fmaak-mediagebruik-kind-bespreekbaar%2F&data=04%7C01%7C%7C8854b735feff4b2f72eb08d8dcb60552%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637502021629398318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1iFDvHC9qtQuA7xinnxPHauS%2BExQvRwR%2FjB1jixhKZM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediawijzer.net%2Fmaak-mediagebruik-kind-bespreekbaar%2F&data=04%7C01%7C%7C8854b735feff4b2f72eb08d8dcb60552%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637502021629398318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1iFDvHC9qtQuA7xinnxPHauS%2BExQvRwR%2FjB1jixhKZM%3D&reserved=0
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Het boek Tom Andersom is ook voorgelezen aan de 
kinderen en het bijzondere was dat Tom alles 
andersom deed. Vervolgens mochten de kinderen 
dit ook in de speelzaal laten zien. We hebben ook 
de spullen uit de huishoek gesorteerd en een mooie 
winkel gemaakt waarbij de kinderen groente, fruit 
of brood kunnen kopen.  
 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast hebben we ook sinds kort een 
poppenhuis in de klas en op de gang een speelmat 
waarbij de kinderen een knikkerbaan kunnen maken 
of met de trein kunnen spelen. Deze week hebben 
we ook de letter ‘w’ geleerd en uitgebeeld. 
   

 

 

 

 

 

 

Groep 3-4-5 

Programmeren maar! We zijn de LegoBoostset in elkaar 

aan het zetten en daarmee kunnen we gaan 

programmeren. Dat is nog een hele klus, maar het begin 

is gemaakt! 

 

 

 

 

De leerlingen uit de groepen 3 en 4 werken de komende 

tijd aan het thema gezondheid. We hebben een start 

gemaakt door met elkaar te praten over gezond en 

ongezond eten. Daarna hebben we in folders gebladerd 

en hebben we producten opgeplakt.  
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Groep 5 werkt de komende tijd over het thema ‘Ik hou 

van Holland’. Zij zijn in boeken, tijdschriften en op 

internet op zoek gegaan naar typische Nederlandse 

dingen. 

 

 

 

 

 

Mocht u uw kind(eren) willen inschrijven op onze school, 

kunt u contact opnemen met locatieleider Karen van Lieshout, via k.vanlieshout@veldvest.nl 

of via het telefoonnummer van De Brembocht 040-2536489. 

 

mailto:k.vanlieshout@veldvest.nl

