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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Sfeerbeeld nieuwbouw De Brembocht | Huysackers 

o Aanmelden schooljaar 2022-2023 

o Vakantierooster 2022-2023 

o Inschrijving Voetbaltoernooi  

 

 

Sfeerbeeld nieuwbouw De Brembocht | Huysackers 

Achter de schermen wordt er 

volop gewerkt aan het 

ontwerp van de nieuwbouw. 

Wij kunnen u alvast dit eerste 

sfeerbeeld laten zien.  

In het nieuwe plan wordt 

rekening gehouden met de 

visie van De Brembocht. Wij 

zijn heel blij met de eerste 

resultaten en  

uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

We verwachten dat de werkzaamheden zijn afgerond in december 2023.  

 

Aanmelden schooljaar 2022-2023 en formatie  

Wekelijks worden er rondleidingen gegeven en kennismakingsgesprekken gevoerd op  

De Brembocht | Huysackers. Al veel ouders van kinderen die komend schooljaar 4 jaar worden en 

gaan starten op onze school hebben hun kind inmiddels ingeschreven. 

 

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

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

schooljaar tijdig (liefst vóór april) in beeld te hebben.  

De eerste voorbereidingen voor schooljaar 2022-2023 worden nu 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 uw 

kind 2,5 - 3 jaar is. Uiteraard is het ook mogelijk om uw kind al eerder in te schrijven. 
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Mocht u uw kind(eren) willen inschrijven of graag meer informatie 

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

van school https://www.bs-huysackers.nl/aanmelden/ 

U kunt dan uw gegevens invullen middels de oranje button  

“contact opnemen”.  

Wij nemen dan graag contact met u op! 

 

 

 

Vakantierooster Veldvest 2022-2023  

De GMR (Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad) van Stichting Veldvest heeft een positief 

advies uitgebracht over het vakantierooster 2022-2023.  

Dit en meer informatie kunt u lezen op: www.veldvest.nl/ouders/vakantierooster 

In de bijlage en op onze website www.brembocht.nl is het vakantierooster toegevoegd. 

 

Voetbaltoernooi groep 3 t/m 8 

Net als voorgaande jaren organiseert s.v. Marvilde in de maand april, de Veldhovense Schoolvoetbal 

Kampioenschappen.  

 

De planning voor dit jaar is:  

- Groep 3 & 4 (6 tegen 6) 

Woensdagmiddag 6 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ± 18:30u.) 

 

- Groep 5 & 6 Meisjes (6 tegen 6) en Jongens (6 tegen 6) 

Woensdagmiddag 13 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ± 18:30u.)  

 

- Groep 7 & 8 Meisjes (8 tegen 8) en Jongens (8 tegen 8) 

Woensdagmiddag 20 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ± 18:30u.) 

 

De Regionale-, Districts-, en Landelijke Schoolvoetbalkampioenschappen onder supervisie van de 

KNVB staan in mei en juni gepland. 

We gaan er in elk geval in Veldhoven weer een mooi feestje van maken. Uiteraard gaan wij weer 

onze vreselijke best doen, om ervoor te zorgen, dat de kinderen weer een fantastisch 

toernooi/middag zullen beleven. 

 

Aanmelden kan per mail bij de groepsleerkracht. Bij voldoende aanmelding kan er een team 

samengesteld worden. Het is de bedoeling dat ieder team een eigen begeleider regelt.  

Wilt u begeleider zijn op deze dag, laat dit dan ook even aan de groepsleerkracht weten.  

Aanmelden kan tot vrijdag 18 maart.  

 

Mochten de toernooien - vanwege overheids beperkende maatregelen - niet door kunnen gaan, 

dan worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd.  

 

https://www.bs-huysackers.nl/aanmelden/
http://www.veldvest.nl/ouders/vakantierooster
http://www.brembocht.nl/
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Nieuws uit de groepen 

   

 

Groep 1-2 

De afgelopen weken hebben we ons verdiept in verschillende soorten kunst. De kinderen 

hebben gewerkt in het kunstatelier in de klas en hebben mogen experimenteren met 

verschillende materialen. Met hun eigen fantasie hebben ze geknutseld. Daarnaast 

hebben de kinderen ook prachtige schilderijen gemaakt. Vorige week hebben de 

kinderen een groot schilderij gemaakt en ervaren dat kleuren gemengd kunnen worden. 

Deze week maken de kinderen schilderijen van vetkrijt. Daarna mogen 

ze er met waterverf overheen. Dit geeft een leuk effect!  

 

Het thema kunst duurt nog twee weken. De laatste schoolweek voor 

de vakantie staat in het teken van carnaval!  

 

 

 

 

 

Groep 3-4 

Oerlang geleden 

In de vorige nieuwbrief stond 

het proces van het tekenen 

van de dino’s. Hierbij het 

eindresultaat.  

 

Zowel thuis als op school hebben we ook verder gewerkt aan het 

maken van een dino met verschillend materiaal.  

Deze week hebben de kinderen met klei bakjes gemaakt die lijken op de potten/bakken van 

de tijd van de jagers en boeren. Ook thuis zijn de kinderen aan de slag gegaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuwsbrief De Brembocht | Huysackers –  3 februari 2022 
 

 

 

Groep 5-6 

De werkstukken over de dieren zijn bijna allemaal af! Met veel ijver en betrokkenheid hebben de 

kinderen gewerkt! Mooi om te zien dat ze informatie hebben opgezocht en deze een plek hebben 

gegeven op de muurkrant! De kinderen zijn de afgelopen tijd gegroeid in het opzoeken van 

informatie en plaatjes en weten nu iets meer van de gekozen dieren af! 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de lessen geschiedenis gaat het nu over de Middeleeuwen. De tijd van ridders en kastelen! 

Daarom hebben de kinderen een eigen wapenschild ontworpen en zijn ze nu bezig met het 

vormgeven van een eigen kasteel (dat natuurlijk bestand is tegen de vijand!).  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 
o Vakantierooster 2022-2023 

o Musical4daagse Parktheater Eindhoven 

 

 

 

 

 

 


