
 

Nieuwsbrief De Brembocht | Huysackers –  1 juli 2021 
 

 

  

 

 

 

Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Calamiteitendag  

o Bibliotheek-app 

o Tentoonstelling project Kijken met andere ogen 

o Speelplaats 

 

 

Calamiteiten dag  
Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief van 7 januari 2021 wordt de Calamiteitendag op 

23 juli aanstaande ingezet. Alle leerlingen van groep 1 t/m 7 zijn die dag op school aanwezig. 

De leerlingen van groep 8 nemen volgens planning afscheid op woensdag 21 juli.  

 

 

Online Bibliotheek-app 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in 

de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring 

hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online 

Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken 

op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per 

leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er 

niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo 

beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook 

meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-

app!  online Bibliotheek-app  

 

 

Tentoonstelling project Kijken met ander ogen 

De lessen vanuit de Gelukskoffer en beeldende vorming worden deze week afgerond. 

Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast en druk bezig met de voorbereidingen voor het 

doorgeven van geluk en de tentoonstelling.  

Op woensdag 14 juli is iedereen van 14.15 uur tot 15.00 uur welkom om het prachtige werk 

in de klas van hun zoon/dochter te bewonderen.  

 
Nieuwsbrief  

https://jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie2_ex1:Email_c:eml_sc:emlc
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Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen kijken, kunt u contact opnemen met de 

leerkracht. Er wordt dan een ander moment gepland waarop u samen met uw kind(eren) het 

werk kunt bekijken. 

 

Speelplaats 
 

Deze week is er een duikelrek geplaats op de speelplaats. 

Langzaamaan wordt de speelplaats steeds meer aangekleed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Monique heeft digitaal ons thema ‘Sprookjes’ ingeluid 

met het boek ‘De wolf die uit het boek viel’. Daarna 

hebben we alle boeken bekeken die we vanuit de 

bibliotheek hebben ontvangen. Onze boekenkast in de 

klas is weer mooi gevuld. Er wordt elke dag een sprookje 

voorgelezen. Soms zijn het bekende sprookjes, zoals 

Roodkapje, Doornroosje etc.. Maar we hebben ook 

verhalen van onbekendere sprookjes gehoord, zoals de 

Kikkerbilletjes van de koning.   

 

De leerlingen hebben tijdens de weektaak in de schrijfhoek 

gewerkt. Ze konden kiezen tussen woorden leggen met blokken, 

woorden stempelen of schrijfpatronen overtrekken. Zoals op de 

foto te zien is, zijn ze woorden aan het leggen geweest die te 

maken hadden met het thema sprookjes. Knap hoor!! 
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Tijdens de ‘Grote Rekendag’ mochten de leerlingen naar 

verschillende landen reizen, waarbij ze steeds andere 

rekenactiviteiten mochten doen. We zijn in Nederland, België 

en Engeland geweest.  

 

 

 

 

Na enkele wenmomenten te hebben gehad, is Sophie 4 jaar 

geworden en zit ze bij ons in de klas. Ze mag nu elke dag naar 

school komen! Na het weekend komt ook Freddie bij ons in de 

klas! Welkom in groep 1/2, Sophie en Freddie. Gezellig dat 

jullie bij ons in de klas zitten! 

 

 

 

Groep 3-4-5 

 

Grote Rekendag 

Het thema van de grote Rekendag was: ga je mee op rekenreis? Samen met Ieke en Pol zijn 

we op een onbekend eiland terechtgekomen. Daar hebben we allerlei plattegronden 

gemaakt, puzzels opgelost en sommen gemaakt. Het was een leuke en leerzame dag! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid juf Suzanne 

Afgelopen donderdag heeft Juf 

Suzanne afscheid genomen van 

onze groep. Steeds op de 

donderdagen was ze in de groep 

en ze heeft ons prima geholpen 

bij alles! Juf Suzanne, bedankt en 

nog veel succes met je studie. 

Als aandenken mochten we allemaal een mooi schilderijtje maken voor thuis aan de muur.   
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Het Chaosconfettifeest van Art4U 

De muziekdocenten van Art4U hebben dit bijzondere jaar feestelijk afgesloten vanuit de 

Schalm. Via een livestream konden we in de groep genieten van muziek, dans en leuke 

challenges. Uiteraard ging een aantal keer ook het confetti-alarm af en werd het een grote 

chaos. Ondertussen moesten we in de groep ook allerlei vragen beantwoorden. Uiteindelijk 

zijn we toch mooi 11e geworden! Art4U, bedankt voor deze mooie show! 

 

     
 

 

Groep 1-2-3-4-5 

Afgelopen maandag hebben we naar de poppenkast 

mogen kijken van meester Bart en Kick. Het was een 

fantasiesprookje wat ze zelf hadden bedacht. Nu 

mogen ook de andere kinderen poppenkast spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 
o Informatiebrief parochie Christus Koning 

 

 

 

 

 

 

 

 


