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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Peuterkijkmoment 

o Aanmelden nieuwe leerlingen 

o Van Nieuwsbrief naar Parro en Social Media 

o Leerlingenraad 

 

Peuter(kijk)moment 

Op vrijdag 16 december van 9.00 tot 10.30u organiseert basisschool De Brembocht een 

peuterkijkmoment samen met Nummereen, de kinderopvang.  

Ben jij je aan het oriënteren op een basisschool voor je kind? Wil je vrijblijvend kennismaken met De 

Brembocht? Of kom je graag bewegen samen met je peuter? 

Kom dan op vrijdag 16 december van 9 tot 10.30u naar De Brembocht. Alle peuters uit de wijk zijn 

van harte welkom met een van hun ouders (uiteraard zijn ook de al ingeschreven leerlingen van 

harte welkom). 
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Aanmeldingen nieuwe leerlingen, vanaf 2,5 jaar  

Veel ouders van kinderen die komend schooljaar 4 jaar worden en gaan starten op onze school 

hebben hun kind inmiddels ingeschreven. 

Het aantal leerlingen bepaalt mede de omvang van de formatie (aantal leerkrachten op de school) en 

de groepsindeling. Het is dan ook zeer prettig als we het leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar 

tijdig in beeld hebben. De eerste voorbereidingen voor schooljaar 2023-2024 worden namelijk al 

getroffen, middels begrotingsbesprekingen met het bestuur.  

 

Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen is het wenselijk om uw 

kind aan te melden wanneer het 2,5 - 3 jaar is. Uiteraard is het ook 

mogelijk om uw kind al eerder in te schrijven. 

Mocht u uw kind(eren) willen inschrijven of graag meer informatie 

ontvangen over de school, kunt u dat kenbaar maken via de 

website:   https://www.bs-brembocht.nl/aanmelden/ 

U kunt dan uw gegevens invullen middels de oranje button  

“contact opnemen”.  

Wij nemen dan graag contact met u op! 

 
 
Social Media 

...en we zijn live!  

Zoals eerder gecommuniceerd heeft De Brembocht een Facebookpagina en een 

Instagrampagina om te liken, te sharen, te taggen en natuurlijk om te *volgen*!  

 

Facebook: https://www.facebook.com/basisschooldebrembocht/  

Instagram: https://www.instagram.com/basisschooldebrembocht/  

Alle informatie wordt vanaf nu met u gedeeld via Parro en niet meer via de nieuwsbrief. 

Facebook en Instagram zijn een toevoeging.  

 

 

Leerlingenraad 

Vanuit onze visie ‘Samen maken wij het verschil’ vinden we het belangrijk om leerlingen 

medeverantwoordelijk te maken voor het onderwijs en de sfeer op De Brembocht.  

De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen.  

Deze raad is er om mee te denken, praten, overleggen en beslissen over wat er op school en in de 

klas gebeurt. Op basisschool De Brembocht hebben wij een leerlingenraad die bestaat uit 6 

leerlingen. Zij zijn door de eigen groep gekozen om de groep te vertegenwoordigen in de 

leerlingenraad. Op beide locaties is er een leerlingenraad actief.  

https://www.bs-brembocht.nl/aanmelden/
https://www.facebook.com/basisschooldebrembocht/
https://www.instagram.com/basisschooldebrembocht/
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Dit jaar bestaat de leerlingenraad op locatie Huysackers uit de volgende 

leerlingen: 

Emma en Izzie uit groep 5 

Linde en Tein uit groep 6 

Stephanie en Cas uit groep 7 

  

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 
   

 

Groep 1-2 

Het thema winter leeft volop in de groepen 1-2. De themahoeken zijn 

omgetoverd tot gezellige winterhuisjes. De leerlingen kunnen lekker 

opwarmen voor de open haard of een uitgebreid diner voor elkaar 

klaarmaken.  

 

De leerlingen hebben al verschillende producten verzameld voor de 

voedselbank: “Red je kerstpakket”. Wat zijn jullie goed bezig!  

 

Volgende week sluiten we het jaar feestelijk af met een kerstdiner in de 

klas. Als u nog iets wilt maken, kunt u dat aangeven op de intekenlijst. 

Deze hangen bij de klas.   

 

 

Groep 3 

Vorige week woensdag was de judo afsluiting. In de grote 

sporthal hebben we aan alle ouders en belangstellenden 

laten zien wat we tijdens de judolessen hebben geleerd. 

Het was super leuk.  
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Groep 4-5 

Woensdag 13 december zijn we met groep 4-5 gaan schaatsen op de 

ijsbaan bij de Kromstraat in Veldhoven. De kinderen kregen les en 

mochten ook vrij schaatsen. Na afloop heeft iedereen een diploma 

gekregen. Het was een geslaagde ochtend! 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6-7 

Deze week hebben we de laatste dansles gehad van juf 

Naomi. Komende zaterdag mogen de leerlingen hun dans 

optreden in de Schalm. Ze hebben super hard geoefend en 

zijn erg enthousiast! 

 

In de klas zijn we druk bezig met het nieuwe thema van Blink 

‘Scheuren in de aarde'. Een van de lessen gaat over vulkanen.  

We maken onze eigen vulkanen middels papier-maché. De 

leerlingen hebben eerst hun eigen groepjes mogen maken. Daarna zijn ze gaan overleggen over hoe 

ze het bouwen van een vulkaan aan gaan pakken. Tot slot zijn ze aan de slag gegaan. Komende 

periode gaan we verder met het afmaken van de vulkanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


