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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Schoolbreed thema: Kijken met andere ogen 

o Dagje weg, donderdag 3 juni 

o Drinkbekers 

o Nieuws uit de groepen 

 

 

 

 

Schoolbreed thema: Kijken met andere ogen 

Na de meivakantie zijn we gestart met het project 

Kijken met andere ogen. In de komende acht weken 

gaan we in alle groepen werken met de Gelukskoffer. 

Leerlingen leren in deze lessen hoe ze hun eigen geluk 

kunnen beïnvloeden, hoe ze positief naar zichzelf en 

hun situatie kunnen kijken en uiteindelijk gaan ze het 

geluk delen met een ander die het nodig heeft.  

 

Daarnaast werken we met een thema Beeldende Kunst, gericht op identiteit en 

persoonsvorming. Aan het einde van het project Kijken met andere ogen is er een 

tentoonstelling te zien in de klassen van 12 juli t/m 16 juli. Alle ouders kunnen met de 

leerkracht van hun zoon/dochter een afspraak inplannen via Parro om de tentoonstelling te 

komen bewonderen na schooltijd. 

 

Dagje weg 3 juni 

Over twee weken, op donderdag 3 juni staat een dagje weg gepland voor de hele school. We 

gaan volledig coronaproof allerlei leuke activiteiten doen bij de scouting Hertog Jan van 

Brabant. Alle praktische informatie ontvang u volgende week via de mail. Schooltijden zijn 

gelijk aan een reguliere schooldag. 
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Drinkbekers   

Vele leerlingen nemen voor de pauzemomenten een drinkbeker mee naar school. Meestal 

twee bekers, zodat ze voor elke pauzemoment een aparte drinkbeker hebben.  

Als school vinden we dit fijn, aangezien we hierdoor minder restafval (lege drinkpakjes) op 

school verzamelen en het bijdraagt aan het milieu.  

Gezien de groei van de school vragen we aan alle ouders om voortaan drinkbekers mee te 

geven. Alvast bedankt! 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Na de vakantie zijn er twee kinderen in onze groep 

bijgekomen. Welkom in groep 1/2 Noami en 

Helena! De komende weken komen Sophie en 

Freddie wennen op de vrijdagen.  

Deze week hebben we muziekles gehad van juf Tina 

van ART4U.  

Ze komt vanaf nu elke woensdag in onze klas 

muziekles geven. Een stukje van het liedje: 

 

Hop, hop hop sjoebiedoebiedoe 

Zingen, springen, swingen als een kangoeroe.  

Hop, hop hop sjoebiedoebiedoe 

Kijk, ik zal je leren hoe.  

 

 

Groep 3-4-5 

Ook in onze groep verzorgt juf Tina van ART4U de muzieklessen op woensdagmiddag. De 

afgelopen les ging over het Eurovisiesongfestival. We hebben kennisgemaakt met een aantal 

liedjes. De vorige muziekles hebben we geleerd te bewegen op de maat van marsmuziek.  

 

   
 

Afgelopen maandag zijn er in onze groep 2 nieuwe leerlingen bijgekomen. Welkom Noah en 

Fleur, fijn dat jullie er zijn. Zo blijft onze groep groeien, gezellig! 
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Groep 1 t/m 5 

Op 23 april hebben we de Koningsspelen gevierd op locatie 

’t Look. De kinderen hebben geturnd, gedanst, geknutseld 

en korfbal gespeeld met elkaar. Op Parro hebben we een 

filmpje geplaats van deze mooie dag!  

 

Ook de pers was aanwezig 

https://veldhoven.nieuws.nl/nieuws/32303/kinderen-van-

basisschool-de-brembocht-vermaakten-zich-met-

koningsspelen/  

 

 

 

Bijlage: 

o Combinatiejeugdzorg – Pleegzorginformatieavond  

o Bredeschool Veldhoven – Sjors Beats Corona en Buitenspelen 
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