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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Schoolbreed thema: Kijken met andere ogen 

o Dagje weg, donderdag 3 juni 

o Nieuws uit de groepen 

 

 

Schoolbreed thema: Kijken met andere ogen 

Na de meivakantie zijn we gestart met het project 

Kijken met andere ogen. In de komende acht weken 

gaan we in alle groepen werken met de Gelukskoffer. 

Leerlingen leren in deze lessen hoe ze hun eigen geluk 

kunnen beïnvloeden, hoe ze positief naar zichzelf en 

hun situatie kunnen kijken en uiteindelijk gaan ze het 

geluk delen met een ander die het nodig heeft.  

Daarnaast werken we met een thema Beeldende Kunst, gericht op identiteit en 

persoonsvorming. Aan het einde van het project Kijken met andere ogen is er een 

tentoonstelling te zien rond de school. Achter alle ramen worden verschillende werkjes 

tentoongesteld van 12 juli t/m 16 juli. Alle ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, vrienden, 

vriendinnen en iedereen die geïnteresseerd is, zijn uitgenodigd om een rondje om de school 

te lopen en onze tentoonstelling te bewonderen. 

 

Dagje weg 3 juni 

Over twee weken, op donderdag 3 juni staat een dagje weg gepland voor de hele school. We 

gaan volledig coronaproof allerlei leuke activiteiten doen bij de scouting Hertog Jan van 

Brabant. Alle praktische informatie ontvang u volgende week via de mail. Schooltijden zijn 

gelijk aan een reguliere schooldag. 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
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Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

We sluiten deze week het thema “de sloot” en “groei en bloei” af.  

In de klas zijn we de cyclus van kikkerdril tot kikker aan het volgen. De kikkervisjes hebben 

inmiddels achterpootjes ontwikkeld. Komend weekend gaan de kikkervisjes terug de sloot in, 

zodat ze alle ruimte hebben om een “echte” kikker te kunnen worden. 

We hebben zaadjes geplant, besproken hoe planten groeien en wat ze nodig hebben om te 

groeien.  

Het prentenboek “Zaadje in de wind” (https://www.youtube.com/watch?v=Lir58oUuckA) 

werkt verhelderend om het groeiproces te begrijpen. 

Klanten van AH ’t Look hebben voor de Brembocht moestuintjes gespaard. We kunnen 

vrijdag alle kinderen trakteren op een moestuintje. Bedankt hiervoor! 

 

 

Groep 3 

Na de meivakantie zijn we weer vol energie begonnen in groep 3. Om het correct en het op 

tempo lezen van woorden te stimuleren zijn we gestart met zandloper lezen. In tweetallen 

wordt geoefend met het herhaald lezen van een zelfde woordrijtje binnen 1 minuut. De 

bedoeling is dat het aantal woorden dat (correct) gelezen wordt groeit naarmate dezelfde 

woorden opnieuw worden gelezen. Daarbij blijft het correct lezen als belangrijkste punt 

voorop staan, correct lezen gaat voor tempo lezen.  

Daarnaast is juf Wiecke (Pabo student) gestart met een project rondom groeien en bloeien. 

De kinderen hebben zaadjes geplant en gaan ontdekken 

onder welke omstandigheden een plantje het beste 

groeit. De voorspellingen zijn gedaan en de zaadjes zijn 

gezaaid, nu goed verzorgen en de verschillen gaan 

waarnemen. We zijn benieuwd!  

 

Groep 4 

We hebben weer een fijne start gemaakt na de meivakantie. We zijn begonnen aan een 

nieuw blok van rekenen. Tijdens dit blok gaan we verder met het oefenen van sommen tot 

en met 100. Daarnaast staat het leren van de maanden en het aflezen van een kalender 

centraal.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lir58oUuckA


 

Nieuwsbrief De Brembocht | ’t Look  –  20 mei 2021 
 

Gister hebben we een muziekles gehad over het Songfestival. 

We hebben naar de liedjes geluisterd die afgelopen jaren 

hebben gewonnen en deze beoordeeld. Het was mooi om te zien 

dat er verschillende meningen waren. De leerlingen hebben 

geoefend met het geven van een mening en te luisteren naar de 

mening van een ander. We hebben de les afgesloten met het 

lied dat Nederland dit jaar heeft ingezonden.  

 

 

Groep 5 

Creatief 

Na de meivakantie hebben we weer een fijne start gemaakt in 

groep 5. Iedereen had veel te vertellen over de leuke verhalen die 

ze hebben meegemaakt in de vakantie. Er was zoveel te vertellen 

dat we er een tekenopdracht van hebben gemaakt. Teken je 

leukste herinneringen van de vakantie en leg ze vast op een 

zelfgemaakt fotorolletje.  

 

 

Blink 

Dinsdag zijn we ook gestart met een nieuw thema van Blink: “Handige plattegronden”. Dit 

thema staat in het teken van Aardrijkskunde. We hebben samen besproken welke provincies 

er in Nederland te vinden zijn. Daarnaast hebben we ook gekeken naar verschillende 

werelddelen en hoe deze zijn ontdekt. Tijdens dit thema komen er verschillende onderdelen 

aan bod zoals: “Hoe werkt een atlas?” “Kijken vanuit de ruimte” en “Wereldberoemde 

herkenningspunten”. 

 

Groep 6 

Deze week stond het thema van Taal in het teken van Geld. De kinderen hebben geleerd hoe 

ze moeten onderhandelen. De woorden die we hebben geleerd zijn; een bod doen, afdingen 

en een bod accepteren. 

Iedereen heeft een advertentie geschreven voor Marktplaats. Op elkaars artikel mochten de 

kinderen een bod doen. Het bod van de hoogste bieder werd uiteindelijk geaccepteerd.   

   



 

Nieuwsbrief De Brembocht | ’t Look  –  20 mei 2021 
 

Blink  

Gisteren zijn we gestart met het nieuwe thema van Blink, De kringloop van het leven. Dit 

thema staat in het teken van Natuur en Techniek onderwijs.  

In de natuur hangt alles met elkaar samen. In de natuur gaat niets verloren, alles wordt 

hergebruikt. Deze samenhang zie je op verschillende manieren terug in de natuur. Dode 

planten en dieren worden omgezet in voedingsstoffen en worden weer opgenomen in de 

natuur. De kinderen leren wat het verschil is tussen een voedselketen en een voedselweb. 

 

 

Groep 7 

Weer in een klas 

Na de vakantie zijn we weer in ons lokaal gestart. Wat fijn om de geborgenheid te ervaren 

van muren om je heen. Ook merken we dat de afleiding een stuk minder is van wat er op de 

gang gebeurd.  

 

Blink 

Blink staat 2x per week op het programma. In het begin van de week, bij juf Maureen, gaan 

we aan de slag met aardrijkskunde. Topografie zal daar ook een onderdeel van zijn en dit zal 

op den duur dus ook getoetst worden. Aan het einde van de week is juf Jolanda nog bezig 

met geschiedenis; ze werken aan het thema ‘na de oorlog'.  

 

Verkeer 

Gelukkig hebben we al 1 aanmelding van een ouder om ons te helpen bij het 

verkeersexamen. 1 is niet voldoende om het verkeersexamen op 8 juni door te laten gaan. 

Bij deze de oproep om u alsnog te melden als u kunt helpen. Ook grootouders zijn van harte 

welkom om te ondersteunen.  
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Groep 8 

Musical 

Groep 8 heeft de eindmusical gekozen en we zijn gestart met het 

repeteren.  

De leerlingen zijn super enthousiast er zitten echte acteurs en zangers bij.  

Ze hebben de tekstboeken mee naar huis en kunnen uw hulp gebruiken 

bij het instuderen van de teksten. Veel plezier! 

 

Verkeersexamen 8 juni a.s. 

Heeft u de route al geoefend met de kinderen? 

 

 

Bijlage: 

o Combinatiejeugdzorg – Pleegzorginformatieavond 25 mei 2021 

o Bredeschool Veldhoven – Sjors Beats Corona en Buitenspelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


