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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Calamiteitendag  

o Bibliotheek-app 

o Project Kijken met andere Ogen 

 

 

Calamiteitendag  

Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief van 7 januari 2021 wordt de Calamiteitendag op 

23 juli aanstaande ingezet. Alle leerlingen van groep 1 t/m 7 zijn die dag op school aanwezig. 

De leerlingen van groep 8 nemen volgens planning afscheid op woensdag 21 juli.  

 

 

Online Bibliotheek-app 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de 

auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben 

met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek 

‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli 

en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt 

het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze 

in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid 

te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de 

spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en 

handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app!  online Bibliotheek-app  

 

 

Tentoonstelling project Kijken met andere ogen 

De lessen vanuit de Gelukskoffer en beeldende vorming worden deze week afgerond. 

Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast en druk bezig met de voorbereidingen voor het 

doorgeven van geluk en de tentoonstelling. Van maandag 12 t/m vrijdag 16 juli is iedereen 

welkom om een ronde om de school te maken en het prachtige werk uit alle groepen te 

bewonderen. 

 

 

Nieuwsbrief 
 

https://jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie2_ex1:Email_c:eml_sc:emlc


 

Nieuwsbrief De Brembocht | ’t Look  –  1 juli 2021 
 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Er was eens…  

De laatste schoolweken werken we rondom het thema Sprookjes. 

Wisten jullie dat er in heel veel sprookjes het getal 7 terug komt?  

Denk maar aan de wolf en de zeven geitjes en sneeuwwitje en de 

zeven dwergen.  

 

Roodkapje had zevenboodschappen in haar mandje zitten, waarmee 

ze naar grootmoeder ging. Samen met de leerlingen hebben we deze 

boodschappen eerst benoemd. Ze moesten de boodschappen goed 

onthouden, want nadat ze hun ogen dicht hadden gedaan, was er één voorwerp weg.  

 

Ook hebben we hard gewerkt aan het project beeldende kunst. Dat ben jij. Identiteit staat 

hierbij centraal. We hebben emoties besproken (o.a. bang, boos, blij, verdrietig, verliefd, 

trots en verbaasd). Daarna hebben alle leerlingen een kunstwerk gemaakt. Deze zijn 

binnenkort te bewonderen. 

 

Groep 3 

Woensdag 23 juni was de Grote Rekendag. In groep 3 zijn we 

op rekenreis gedaan met Ieke en Pol. We zijn met de trein bij 

diverse stations gestopt, waar we elke keer een rekenopdracht 

kregen. We hebben onder andere m.b.v. een schatkaart een 

route gelopen, we hebben geoefend met het oplossen van 

sudoku’s, maar ook geleerd hoe je een plattegrond tekent met 

behulp van aanwijzingen.  Hieronder een impressie van deze 

geslaagde dag!  

 

 

Groep 4 

Vorige week woensdag zijn we met groep 4 op Rekenreis 

geweest. Iedere keer moesten we opdrachten doen, zodat Ieke 

en Pol (de personages uit het verhaal) verder konden gaan met 

hun reis. Zo hebben we bijvoorbeeld geoefend met het tekenen 

van een landkaart. We hebben geleerd dat je een landkaart van 

bovenaf tekent. Daarnaast hebben we nog sudoku’s opgelost en 

letters ontcijferd. Als afsluiter mochten we bij elkaar spulletjes 

kopen. We hebben geoefend met het wisselen en optellen met 

geldbedragen. Kortom we hebben een leerzame dag gehad.  
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Groep 5 

Wij zijn weer volop aan het lezen in de klas. De kinderen kunnen weer een eigen boek 

uitzoeken in de bieb, waar ze dan enthousiast in beginnen. Ook bespreken we samen 

verschillende boeken. Sommige boeken zijn namelijk echte aanraders. Als je dan ook nog 

een eigen plek mag kiezen om te lezen, wordt dat lezen nog veel leuker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 en 6 

De groepen 5 en 6 zijn begonnen met de opdracht voor “Kijken met andere ogen”. Zij maken 

een kijkdoos over zichzelf, dit ben ik. Door verschillende knutselmaterialen te combineren 

met eigen meegenomen spullen, laten zij zien wie ze zijn door middel van het maken van 

een kijkdoos. Deze kijkdozen zullen binnenkort te bewonderen zijn aan het raam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 

Woensdag 23 juli was de Grote Rekendag. De leerlingen zijn op verschillende manieren met 

rekenen bezig geweest. Tot de pauze zijn we bezig geweest met de opdrachten van de 

Nationale Grote Rekendag. In deze opdrachten kregen ze te maken met het aflezen van 

informatie uit tabellen, daar vervolgens nog logisch over na moeten denken, het rekenen 

met schaal, het lezen van een kaart enz. Leuk om te zien dat een aantal leerlingen zich hier 

echt in vastbijten. Vervolgens zijn de leerlingen ook aan de slag geweest met het opzoeken 

van (on)gezond snoep. Hoeveel suikers en vetten zit er nu in, vergelijk dat met elkaar en 
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bekijk welke dan het gezondst is. Als laatste opdracht zijn 

ze de oppervlakten van de school gaan opmeten. Ook het 

plein en de zaal werden opgemeten. Al met al een 

zinvolle dag.  

 

 

 

 

Groep 8 

Grote Rekendag 

Tijdens de Grote Rekendag vorige week hebben de leerlingen 

een escaperoom opdracht gedaan. Met veel enthousiasme 

hebben ze een tocht door Europa gemaakt om de juiste 

bestemming te vinden.  

 

 

Retro lezen 

Groep 8 is gestart met een project Retrolezen. Ze komen van alles te weten over vroeger en 

lezen met hun ouders interessante boeken. 

 

Kennismaking VO 

Woensdag 30 juni hebben de leerlingen een kennismakingsmiddag gehad op het voortgezet 

onderwijs. Ze maakten kennis met de mentoren en leerlingen waarmee ze volgend 

schooljaar in de klas zitten. Voor de meeste leerlingen heel spannend maar ook heel leuk.  

 

 

Bijlage: 

o Informatiebrief – parochie Christus Koning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


