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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Update nieuwbouw + verplaatsen parkeerterrein 

o Kinderboekenweek 

 

Update nieuwbouw + verplaatsen 

parkeerterrein 

Zoals u wellicht heeft gezien zijn de 

werkzaamheden met betrekking tot de 

nieuwbouw gestart. Het parkeerterrein 

wordt rond 15 oktober verplaatst naar de 

zijkant van het bouwkavel (zie tekening).  

Het volledige bouwkavel wordt afgesloten 

met hekken zodat ouders en leerlingen 

veilig naar school kunnen komen.  

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de 

nieuwsbrief van SMT die is gericht aan de 

omwonenden, zie bijlage.  

Mocht u vragen hebben kunt u deze stellen aan 

Marcel Temming (projectleider SMT Bouw).  

Emailadres: info@smtbv.nl 

Telefoonnummer: 073-6924444 

 

De oplevering staat gepland in december 2023.  

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief  
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Kinderboekenweek 

Vorige week woensdag 5 oktober zijn we gestart met de 

jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema dit jaar Gi-ga-

groen. 

In alle groepen wordt er op verschillende manieren aandacht 

besteed aan de Kinderboekenweek!! 

In de groepen 1 t/m 3 wordt in deze periode onder andere 

iedere ochtend in de groep een boekenkring gehouden. De kinderen mogen dan hun lievelingsboek 

mee naar school nemen en hier kort iets over vertellen. Hoe heet het boek?, Over wie gaat het boek? 

Waarom is dit je lievelingsboek? etc..........De boeken zullen deze dag een speciaal plekje in de klas 

krijgen. 

In de groepen 4 t/m 8 gaan we ons voorbereiden op de voorleeswedstrijd. In de klas zullen 

voorrondes gehouden worden. 

Op vrijdag 21 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met de grote voorleeswedstijd en zal na 

een spannende finale de nieuwe voorleeskampioen van de Brembocht bekend worden. 

 

Nieuws uit de groepen 

   

Groep 1-2 

Thema herfst 

Brrr … het wordt koud. De wind waait en de blaadjes vallen van de bomen. De herfst is begonnen! In 

de groep werken we met het anker Herfst van Schatkist. We leren over de herfst, het vallen van de 

bladeren, kastanjes en eikels. We praten over het bijzondere weer in de herfst: de wind en de regen! 

 

We ontdekken hoe herfstbladeren en -zaden vallen en de grond raken. Een blaadje dwarrelt heel 

zachtjes naar beneden maar een kastanje valt snel en stuitert op de grond. We experimenteren met 

allerlei voorwerpen en kijken wat er gebeurt als ze naar beneden vallen. Zo proberen we erachter te 

komen wat er op Pompoms (onze klassenpop) hoofd is gevallen. 

 

 

Groep 3 

Deze week hebben we onze gi-ga-groene rupsen afgemaakt. Ze zijn 

heel erg mooi geworden.  
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Bij de rekenles stond het kennismaken met een staafgrafiek 

centraal. Doormiddel van het spel "watje blazen" hebben we 

hiermee geoefend. Een staafgrafiek is handig om in één 

opslag te zien waarvan er veel (meeste) of weinig (minste) 

van zijn.  

 

 

 

 

Even voorstellen 

 

Ik ben Demi van Nistelrooy en ik ben zeventien jaar oud. Op dit moment 

eerstejaars student op de Fontys Pabo in Eindhoven. De komende tijd ga ik 

stagelopen op de Brembocht Huysackers in groep 3. Daar heb ik heel veel zin in! Je 

zou me een keer tegen kunnen komen bij Jumbo Pleintjes in Veldhoven daar werk 

ik namelijk achter de kassa. Ik woon zelf ook in Veldhoven.  Ik vind het erg leuk om 

te lezen, creatief bezig te zijn en leuke dingen met vrienden te doen. 

 

 

Groep 4-5 

Dag van de duurzaamheid 

Afgelopen maandag hebben we aanbod gehad omtrent het onderwerp duurzaamheid. De kinderen 

hebben geleerd wat duurzaamheid is en wat daar allemaal onder valt. Ze hebben logo's op t-shirts 

getekend en hebben onderzoek gedaan naar wat er allemaal op een schoolplein leeft en groeit. Ook 

hebben ze hun eigen ideale schoolplein ontworpen en daarin naar duurzame oplossingen gezocht.  

 

Mad Science 

Ook heeft Mad Science weer een les verzorgt. De leerlingen waren erg enthousiast. Dat is even wat 

anders dan een taal- of rekenles. Ze hebben zelf wat mogen oefenen met pipetten en vloeibare 

stofjes.  
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Groep 6-7 

Dag van de duurzaamheid 

Maandag 10 oktober zijn we de hele dag 

op locatie ‘t Look geweest voor de dag 

van de duurzaamheid. We hebben het 

gehad over zwerfafval, schone lucht en 

groene energie, apparaten recyclen en t-

shirt pimpen met een 

duurzaamheidsicoon erop.  

 

 

 

In de klas 

We hebben de klas extra versierd met een boekenslinger en zijn 

bezig met de voorleeswedstrijd voor de Kinderboekenweek. 

Daarnaast hebben we de Mad-Science show gehad en nog een 

leuke toneel les over het uiten van de basisemoties 

We hebben de klas extra versierd met een boekenslinger en zijn 

bezig met de voorleeswedstrijd voor de Kinderboekenweek.  

Daarnaast hebben we de Mad-Science show gehad en nog een 

leuke toneel les over het uiten van de basisemoties.  

 

Even voorstellen 

 

Hoi! Mijn naam is Fabiënne van Beeck en ik ben 18 jaar oud. Sinds dit schooljaar 

loop ik op donderdag en vrijdag stage in groep 6/7 op locatie Huysackers. Zelf 

zit ik in mijn tweede leerjaar van de opleiding onderwijsassistent. In mijn vrije 

tijd vind ik het erg leuk om te dansen in de stijl hiphop. De Brembocht vind ik 

een hele fijne school en ik kijk uit naar de rest van het schooljaar. 

 

 

 

Bijlage 

- SMT Nieuwbouw – Nieuwsbrief omwonenden start bouw 

 

 

 

 

 


