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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Terugkoppeling studiedag 7 juni 

o Vooruitblik formatie schooljaar 2021-2022 

o Grote Rekendag 

o Toelichting nieuwsbrief GGD (bijlage) 

 

Terugblik studiedag 7 juni 

Het ochtendgedeelte heeft in het teken gestaan van de evaluatie van het schooljaar 2020-

2021 en de speerpunten van beleid voor schooljaar 2021-2022.  

De strategische werkgroepen hebben de opbrengsten van het afgelopen schooljaar 

gepresenteerd aan het team. Ondanks de pandemie die ook het afgelopen schooljaar de 

(school)wereld in zijn grip heeft gehouden kunnen we concluderen dat de meeste 

speerpunten van beleid zijn behaald.  

Met het team hebben wij vervolgens de speerpunten van beleid voor schooljaar 2021-2022 

opgesteld. Uiteraard hebben wij hierbij gebruik gemaakt van alle gegevens die wij de 

afgelopen maanden hebben verzameld op zowel sociaal-emotioneel als op didactisch 

gebied. De onderwijskundige gevolgen van de pandemie hebben effect op de inhoud van het 

aanbod en de aanpak in schooljaar 2021-2022 en de aankomende schooljaren.  

 

‘Samen maken wij het verschil’ 

 

In de nieuwe schoolgids die begin volgend schooljaar op de website wordt geplaatst kunt u 

de volledige evaluatie en alle speerpunten van beleid van De Brembocht vinden. Tijdens de 

komende MR/SR vergadering staat dit onderwerp op de agenda.  

 

Tijdens het middaggedeelte heeft het team zich geprofessionaliseerd rondom TOS 

(taalontwikkelingsstoornis). Twee ambulant begeleiders vanuit Taalbrug Junior hebben meer 

inzicht gegeven in de stoornis en op welke wijze deze vroegtijdig kan worden gesignaleerd. 

Vervolgens hebben we ervaren welk leerkracht handelen helpend is. Een grote groep 

leerlingen heeft baat bij deze aanpak van leerkrachten en dus niet alleen de enkele leerling 

in de groep met TOS. 

 

 

Nieuwsbrief 
 



 

Nieuwsbrief De Brembocht | ’t Look  –  17 juni 2021 
 

 

Vooruitblik formatie schooljaar 2021-2022 

Het afgelopen schooljaar hebben we op locatie ’t Look meer aanmeldingen ontvangen dan 

dat we op basis van het 4-jarig gemiddelde hadden geprognotiseerd.  We hebben gezien dat 

leerlingen later zijn aangemeld door de maatregelen rondom COVID-19 en de schoolsluiting. 

De ouders van de leerlingen van groep 1-2 hebben in mei een brief ontvangen met 

informatie over de inzet van extra personeel in de groepen 1-2.  

 

Op basis van het leerlingenaantal gaan we komend schooljaar groeien van 8 groepen naar 9 

groepen op locatie ’t Look.  

 

Op dit moment heeft De Brembocht | ’t Look een 

vacature openstaan voor schooljaar 2021-2022. Het 

betreft een vacature voor groepsleerkracht groep 6, wtf 

0,6 (invulling zwangerschapsverlof vanaf start 

schooljaar tot aan de kerstvakantie). De vacature is als 

bijlage toegevoegd bij de nieuwsbrief. Wij willen u 

vragen om deze vacature te delen in uw eigen netwerk.  

 

De definitieve berichtgeving over de groepen en de inzet van leerkrachten zal pas begin juli 

gepubliceerd kunnen worden.  

 

Grote Rekendag 2021 

Op woensdag 23 juni wordt in alle groepen gewerkt aan 

de Grote Rekendag. Dit jaar is het thema “op rekenreis”. 

De Grote Rekendag richt zich op het vergroten van de 

wiskundige geletterdheid van leerlingen. Dit gebeurt 

door ze de kans te bieden de wiskunde om zich heen op 

een wiskundige manier te verkennen. De leerlingen 

krijgen daarbij uitdagende situaties voorgelegd, die ze 

zelf moeten aanpakken. Dit alles in het thema “op reis”.  

 

Groep 1-2:  de leerlingen in groep 1-2 maken een grote rekenreis met de bus. Ze stoppen in 

verschillende landen met herkenbare contexten, bijvoorbeeld België met patatzakken, 

Engeland met Engelse drop en Italië met pizza’s. Ze gaan in die contexten aan de slag met 

rekenkundige onderwerpen. 

Groep 3-4: in groep 3 en 4 gaat het om de wonderbaarlijke rekenreis van Ieke en Pol. Met 

verschillende vervoersmiddelen komen de leerlingen op nieuwe plekken. Tijdens de reis 

helpen ze Ieke en Pol onder andere met het oplossen van raadsels, het lezen en tekenen van 

kaarten en met het wisselen van geld.  
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Groep 5-6: de leerlingen in groep 5 en 6 gaan op reis met Fadoua en Max. Ze vinden een 

landkaart en besluiten op reis te gaan. Tijdens het reizen komen de leerlingen op 

verschillende plekken en gebruiken ze hun rekenvaardigheden.   

Groep 7-8: in groep 7 en 8 nemen de leerlingen deel aan een speurtocht die Emile voor zijn 
vriendin Camilla heeft uitgezet. Tijdens deze speurtocht, die is verpakt in een beeldverhaal, 
maken ze kennis met het gebruik van wiskundige reisinformatie.  

 
 

Buitenschoolse activiteiten toelichting brief GGD 

De GGD schrijft in hun nieuwsbrief dat ze nog steeds vele vragen krijgen over buitenschoolse 

activiteiten.  

De schoolverlatersdagen zoals deze op De Brembocht worden georganiseerd kunnen 

doorgaan. Deze worden namelijk in de bubbel georganiseerd.  

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

De kleuters zijn ontzettend hard bezig met het Vaderdagcadeau. Ze zijn volop aan het werk 

met waterverf, potlood, stift en stempelinkt. 

Ssstt... voor de rest verklappen we niks hoor. 

 

Tijdens de verkeersles deze week ontdekken de kinderen 

waar ze veilig kunnen spelen en welke spellen waar veilig 

gespeeld kunnen worden. Dat je ander verkeer niet altijd 

hoort en ziet en dat dit andersom hetzelfde geldt. 

 

Tijdens een wandeling rondom de school zijn we op zoek gegaan naar verkeerborden en de 

betekenis van deze borden. 

Ook hebben we gekeken naar de verschillende soorten huizen onderweg: flat, geschakelde 

woning, rijtjeshuis en alleenstaand huis.  

Het doel "met andere ogen kijken" is behaald. 

 

Groep 3 

Blink  

In de groep zijn we gestart met het laatste thema van Blink. Dit thema 

gaat over beestjes in de buurt. In dit thema staan kriebelbeestjes 

centraal. We zijn samen op de speelplaats op zoek gegaan naar 

kriebelbeestjes. 

We hebben veel verschillende soorten gevonden. Na ze goed te hebben 

bekeken met een vergrootglas zijn ze natuurlijk weer in de natuur 

gezet. De komende weken gaan we van alles leren over kriebelbeestjes. 
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Groep 4 

Spreekbeurt  

Vorige week hebben de leerlingen mogen luisteren naar 

een spreekbeurt over bijen. Ze waren erg onder de 

indruk dat hun klasgenootje zoveel wist. Het geheim van 

een goede spreekbeurt houden, is een goede 

voorbereiding. Een aantal leerlingen waren zo 

enthousiast dat ze nu zelf ook een spreekbeurt willen 

geven. Deze leerlingen hebben een formulier 

meegekregen zodat zij ook een goede spreekbeurt 

kunnen voorbereiden. Op deze manier leren de leerlingen met en van elkaar!  

 

Groep 5 

Voorleesdictee  

Deze week hebben we wel een heel bijzonder spellingdictee afgenomen in groep 5. Een 

voorleesdictee uit het boek van Juf Braaksel. Juf Braaksel is een boek dat we samen in de 

klas aan het lezen zijn. Door voor te lezen uit het boek en af en toe een woord te kiezen dat 

de leerlingen moeten opschrijven, blijft de betrokkenheid hoog. Deze woorden passen bij de 

categorieën waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. Aan het einde van het 

hebben we het dictee gezamenlijk nagekeken.  

 

Spreekbeurten en boekbesprekingen 

Vorige week hebben we de laatste spreekbeurt van het schooljaar gehad. Wat hebben we 

veel van elkaar geleerd. Er zijn verschillende onderwerpen voorbij gekomen, zoals treinen, 

de Ramadan en reptielen. Ook hebben we kennisgemaakt met een aantal nieuwe boeken. 

Door voor de klas te gaan staan en een spreekbeurt of boekbespreking te houden, leren de 

leerlingen om zichzelf te presenteren. Daarnaast leren ze ook veel van het voorbereiden van 

een spreekbeurt of boekbespreking. 

 

Groep 6 

Gelukskoffer 

Vandaag stond in les 5 van De Gelukskoffer het thema zelfvertrouwen centraal.  

De leerlingen hebben opgeschreven hoe het was om aan anderen hun kwaliteiten te vragen, 

wat ze hun mooiste kwaliteit vonden en hoe het was om voor 

de spiegel hun kwaliteiten/talenten hardop uit te spreken. 

Daarna hebben ze bedacht wat passie is en waar zij passie 

voor hebben. Komende week mogen de leerlingen ook weer 

iedere dag de Geluksmeter invullen en nadenken over de 

Geluksfinale.  
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Groep 7 en 8 

Verkeersexamen 

Dinsdag 8 juni deden onze leerlingen mee aan het verkeersexamen. Het weer was heerlijk. Al 

kletsend kwamen een aantal leerlingen tot de conclusie dat dit toch relaxter was dan 

rekenen en taal. Bij een aantal zagen we gespannen gezichten; weet ik de weg wel, kan ik de 

bordjes wel vinden, wat als er iets fout 

gaat, wat als ik zak? De meeste kwamen 

opgelucht terug. Het rondje was niet zo 

groot als gedacht en het ging bij het 

merendeel goed. 'Juf, wanneer krijgen we 

nu de uitslag?' Hoorden we erg vaak. En 

die kwam woensdagmiddag tegen 17 uur.  

 

IEDEREEN GESLAAGD!!! 

 

We zijn trots op onze leerlingen! 

 

Groep 8 

Gelukskoffer 

Deze week stond de les van de Gelukskoffer in het teken van talenten en zelfkennis. De 

leerlingen benoemen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden of trots op zijn. Het was heel 

mooi om te zien dat de leerlingen van groep 8 heel eerlijk kunnen zijn in het benoemen van 

hun talenten en leerpunten. 

 

Kennismaking VO 

Veel middelbare scholen hebben op woensdag 30 juni een kennismakingsmoment met de 

nieuwe leerlingen. De groep 8 leerlingen krijgen daar van het VO een aankondiging voor. 

De leerlingen krijgen toestemming om daaraan deel te nemen, ook als het onder de normale 

schooltijden valt. Het vervoer ernaar toe valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 

 

Bijlage: 

o Vacature leerkracht groep 6, wtf 0,6 De Brembocht | ‘t Look 

o GGD – Nieuwsbrief PO en KDV 

 

 

 

 

 

 

 


