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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Druk bezochte informatiemiddag 

o Voorleeswedstrijd 

 

Druk bezochte informatiemiddag locatie Huysackers 

Tijdens de informatiemiddag hebben kinderen hun eigen ouders wegwijs gemaakt in de klas. Ouders 

hebben kunnen snuffelen aan belangrijke elementen van het onderwijs op De Brembocht. We kijken 

terug op een succesvolle middag. 

Dit schooljaar is er gestart met vier groepen; twee groepen 1-2, een groep 3-4 en een groep 5-6. 

Door te starten met twee kleinere groepen 1-2 is er nog voldoende ruimte voor leerlingen die 

instromen gedurende het schooljaar (kinderen die 4 jaar worden of instromen vanwege verhuizing). 

Ook in de andere groepen is voldoende instroommogelijkheid. 

Ondertussen ontvangen we nog steeds wekelijks aanvragen voor een rondleiding/ 

kennismakingsgesprek en inschrijvingen van nieuwe (toekomstige) bewoners van de wijk Huysackers. 

Graag kijken we ook al vooruit, naar het leerlingaantal van de komende schooljaren. Vanaf de leeftijd 

2,5 jaar (maar ook jonger) kunnen kinderen worden ingeschreven. Ouders zijn van harte welkom op 

Basisschool De Brembocht I Huysackers om een kijkje te nemen en hun kind in te schrijven.  

 

 

 

 

 

 

Iedereen is anders. Gelukkig maar! Want juist die verschillen bieden kansen. Kansen om van elkaar te 

leren en elkaar te helpen. Kansen om je blik te verruimen. Kansen om het verschil te maken, voor 

jezelf en anderen. Op De Brembocht doen we er alles aan om die kansen te grijpen. Door 

persoonlijke aandacht te bieden voor uw kind. Door echt te zien waar kinderen goed in zijn en wat ze 

nog kunnen leren. Door respectvol met elkaar en elkaars verschillen om te gaan. Maar vooral door 

een veilige, leuke leerzame omgeving te bieden. Een omgeving waarin uw kind vol vertrouwen op 

avontuur kan gaan en nieuwe dingen kan ontdekken en onderzoeken. https://www.bs-huysackers.nl/ 
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Voorleeswedstrijd  

De leerlingen van groep 3 t/m 6 zijn druk bezig geweest met het voorbereidingen op de 

voorleeswedstrijd. In de klas zijn voorrondes gehouden en is er een winnaar per klas. Vanmiddag 

sluiten we de Kinderboekenweek af met de grote voorleeswedstijd en zal na een spannende finale de 

nieuwe voorleeskampioen van De Brembocht locatie Huysackers bekend worden. Via Parro zal de 

winnaar bekend gemaakt worden. 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

‘Worden wat je wil’ 

Vorige week woensdag kwam de moeder van Anne en 

Sophie vertellen over haar beroep. We hebben veel 

geleerd over het beroep voedingsdocent. We mochten 

al onze vragen, die we van tevoren hadden bedacht, 

stellen. Daarna hebben we onze eigen wraps mogen 

maken en natuurlijk ook opgegeten. Het was heerlijk!  

 

 

 

Themahoeken  

De afgelopen twee weken hebben de kinderen mogen 

spelen in de, door hun zelf bedachte, themahoeken. We 

hebben gestemd wat voor beroepen we in de themahoeken 

wilden. Samen hebben we een lijst gemaakt met spullen die 

we daarvoor nodig hadden. De kinderen hebben deze 

spullen zelf gemaakt. Er is heerlijk gespeeld in de hoeken!  

 

 

 

Groep 3-4 

‘Worden wat je wil’. 

Afgelopen maandag kwam de vader van Jasmijn in 

onze groep. Hij vertelde over zijn beroep als piloot 

bij de militairen. We mochten heel veel vragen 

stellen en zelfs de juf werd aangekleed als piloot! 

Ze kreeg ook een nieuwe naam; juf Krul. De 

kinderen zaten allemaal op het puntje van hun 

stoel! Daarna mochten we ook door een kijker, 

speciaal voor in het donker, kijken. Tot slot mochten we een vliegtuig nadoen met geluid en kregen 

we een rugzak met een keycord en een boekje! Wat zijn we vandaag toch verwend! Bedankt Jasper! 
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Astronaut 

De kinderen mochten afgelopen week astronaut zijn. Op het 

plafond hingen allemaal sterren met woorden. Met een 

verrekijker of een telescoop (gemaakt van eigen handen) gingen 

de kinderen de woorden op dag 1 lezen. Op dag 2 mochten ze 

deze woorden lezen, onthouden en bij hun eigen tafel 

opschrijven. Wat deden de kinderen dit al goed! 

 

 

 

Alfabet   

Deze week stond de letter ‘b’ centraal. We zijn in groepjes op zoek 

gegaan naar woorden met de ‘b’ vooraan. De platen die we hierbij 

gebruikten kwamen uit het boek ‘Alfabet’. Van elke letter staat er 

een grote plaat in het boek en kunnen de kinderen opzoek gaan naar 

de letterdief. In de klas kregen ze de opdracht; ‘Ga op zoek naar 

zoveel mogelijk woorden met een letter ‘b’’. Groep 4 schreef de 

woorden op. Daarna mochten ze hun tablet erbij pakken en gingen 

ze opzoek naar de woorden die ze nog niet wisten.  

 

 

 

Groep 5-6 

‘Worden wat je wil’.  

'Worden wat je wil'. Afgelopen vrijdag kwam 

er een heuse sergeant in de groep om te 

vertellen over zijn beroep. Hij vertelde met 

veel passie en trots. De kinderen luisterden 

vol aandacht. We hebben ook spullen 

bekeken en mochten op het laatst onder een 

echt camouflagenet tijgeren! Papa van Dani, 

bedankt! 

 

Herfst en Halloween 
Tijdens de creales hebben we een prachtige herfstboom gemaakt en hebben de kinderen kleine 

knutsels gemaakt rondom Halloween! 
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Groep 1 t/m 6 

‘Worden wat je wil’ 

Bij het thema worden wat je wil hoort natuurlijk ook een astronaut bij. In groep 1/2 HA is er gekozen 

voor een ruimte hoek. Ze hebben een super mooie raket gemaakt waarmee ze naar het heelal 

kunnen vliegen. Maar we misten nog de planeten. Daarom hebben we met alle groepen samen 

planeten gemaakt.  

 

Stap 1: De ballon helemaal vol met repen kranten plakken. Lekker 

kliederen met de plak en kranten! Woow wat was dat een werk! Maar 

de groepjes hebben het allemaal voor elkaar gekregen om enkele lagen 

op de ballon te maken!  

 

 

 

Stap 2: Verven in de kleur van de planeten!  

 

 

 

 

 

Stap 3: Ophangen in de speelhoek van groep 1/2 HA!  

 

 

 

 

Stap 4: Spelen maar!! 

  

 

 

 

Bijlage: 
o Brede school Veldhoven – Sjors sportief 

 

 

 

Geniet van de herfstvakantie! 

We zien alle kinderen graag weer op 

maandag 1 november 

 

 

 


