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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Kinderboekenweek 

o Start nieuwbouw De Brembocht | Huysackers 

 

 

 

Kinderboekenweek 

Vorige week woensdag 5 oktober zijn we gestart met de 

jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema dit jaar Gi-ga-

groen. 
In alle groepen wordt er op verschillende manieren 

aandacht besteed aan de Kinderboekenweek!! 

In de groepen 1 t/m 3 wordt in deze periode onder andere iedere ochtend in de groep een 

boekenkring gehouden. De kinderen mogen dan hun lievelingsboek mee naar school nemen en hier 

kort iets over vertellen. Hoe heet het boek?, Over wie gaat het boek? Waarom is dit je 

lievelingsboek? etc..........De boeken zullen deze dag een speciaal plekje in de klas krijgen. 

In de groepen 4 t/m 8  gaan we ons voorbereiden op de voorleeswedstrijd. In de klas zullen 

voorrondes gehouden worden. 

Op vrijdagmiddag 21 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met de grote voorleeswedstijd en 

zal na een spannende finale de nieuwe voorleeskampioen van de Brembocht bekend worden. 

 

 

 

 

Start nieuwbouw De Brembocht | Huysackers 
De werkzaamheden zijn gestart! De oplevering van het nieuwe gebouw staat gepland in december 

2023. Het parkeerterrein voor de school wordt komend weekend verplaatst naar de zijkant van het 

bouwkavel. Het terrein wordt vervolgens volledig afgesloten.  
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Nieuws uit de groepen 

Groep 1-2 

Thema herfst 

Brrr … het wordt koud. De wind waait en de blaadjes vallen van de 

bomen. De herfst is begonnen! In de groep werken we met het anker 

Herfst van Schatkist. We leren over de herfst, het vallen van de 

bladeren, kastanjes en eikels. We praten over het bijzondere weer in 

de herfst: de wind en de regen! 

 

We ontdekken hoe herfstbladeren en -zaden vallen en de grond 

raken. Een blaadje dwarrelt heel zachtjes naar beneden maar een 

kastanje valt snel en stuitert op de grond.  

We experimenteren met allerlei voorwerpen en kijken wat er gebeurt als ze naar beneden vallen. Zo 

proberen we erachter te komen wat er op Pompoms (onze klassenpop) hoofd is gevallen. 

 

 

              

                                                         

Groep 3 

Leescircuit  

Vorige week hebben we een leescircuit gedaan in de klas. Er 

lagen 7 spelletjes verspreid in de klas. Deze spelletjes hadden 

allemaal iets te maken met lezen. 

In een groepje van 4 hebben de leerlingen alle spelletjes 

gespeeld. 

Het was niet alleen heel gezellig, maar ook nog eens super 

leerzaam. 

We hebben geoefend met woordjes lezen, beurt gedrag, spel 

opstarten, omgaan met winst en verlies, omgaan met spelregels etc. 

Er is enorm hard gewerkt!  

Even voorstellen 

Hoi! 

Ik ben Roy van den Heuvel, een 3e jaars student op de Pabo. Ik mag dit jaar bij juf 

Nanne stage lopen in groep 3 waar ik enorm veel zin in heb. Sommigen hebben 

mij al ontmoet, maar loop gerust binnen voor een gezellig gesprek of als er vragen 

zijn! 

Wellicht tot snel in de klas of op het schoolplein! 
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Groep 4 

Afsluiting taal thema Start 

De afgelopen weken hebben onze taallessen in het 

teken gestaan van bordspellen en de spelregels 

die daarbij horen. Vorige week hebben we in 

kleine groepjes het Staal spel gespeeld. We 

hebben de spelregels en de opdrachten kaartjes 

die we zelf bedacht en gemaakt hebben uitgetest. 

Dit was de afsluiting van het eerste thema. 

Volgende week starten we met het thema 

onderweg.  

 

 

 

 

 

Groep 5 

Afsluiting eerste taal thema: “Ziekenhuis” 

We hebben we het thema: "Ziekenhuis" van taal afgerond. We zijn bezig 

geweest met het maken van muurposters, waar we allerlei verschillende 

vragen en informatie op hebben geschreven over het ziekenhuis. Deze 

vragen hebben we zelf bedacht en de informatie hebben we gevonden in 

de bronnenboeken van taal. Loop vanavond of in het weekend een extra 

rondje langs ons lokaal om de muurposters van de leerlingen te 

bewonderen. 

 

 

 

Even voorstellen 

Hallo! Ik ben Justin Vollaerts. Ik ben al bijna 17 jaar geleden geboren in 

Maastricht, maar ik heb eigenlijk heel mijn leven in Veldhoven/Eindhoven 

gewoond. Ik ben een eerstejaars PABO student bij Fontys hogeschool. Ik heb 

de havo afgerond op het Sondervick college in Veldhoven. Ik loop stage in 

groep 5 bij juf Meike en ik heb erg veel zin om te leren hoe ik een leerkracht 

kan zijn. Verder ben ik vaak te vinden in de sportschool of bij mijn lieve 

vriendin.    
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Groep 6 

De dag van de duurzaamheid 

Maandag 10-10 stond in het teken van de duurzaamheid. We hebben geleerd over de 7 

kinderdoelen. De kinderen mochten ook nadenken over hun eigen wereldwens, om de wereld 

leuker, eerlijker en schoner te maken. 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 

Kinderpostzegels 
De leerlingen van groep 7 hebben meegedaan aan de Kinderpostzegel actie. Geld inzamelen voor: 
Ieder kind verdient gelijke kansen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentoonstelling Eendjes 
Groep 7 heeft afgelopen schooljaar deelgenomen aan het project: Van ontwerp naar kunstwerk voor 
land-art kunstroute het Groene Lint. De ontwerpen zijn te bewonderen in een tentoonstelling in 
Museum ’t Oude Slot van woe 12 okt t/m zo 16 okt. Tussen 13.00 – 17.00 uur. 
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Groep 8 

Schrijversbezoek Bibliotheek 

Maandag j.l. hebben groep 7 en 8 een bezoek gebracht aan de 

bibliotheek voor een workshop/kennismaking met de schrijfster 

Annemarie van den Brink. Ze schrijft informatieve boeken o.a. 

over het brein en je lichaam. Het was zeer leerzaam. 

 

 

Informatie avond Voortgezet onderwijs 

Maandagavond 17 oktober a.s. van 20.00 tot 21.00 uur organiseren we 

een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8 over de overgang 

naar het Voortgezet Onderwijs. We vinden het fijn als u zich hiervoor 

aanmelden via Parro. 

 

 

 

 

 


