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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Informatie Brembochtdag -> Circus  

o Inzet calamiteitendag vrijdag 22 juli 

o Werkzaamheden buitenterrein ‘t Look 

 

Informatie Brembochtdag 

Woensdag 29 juni vieren wij ons 50-jarig jubileum op de Brembochtdag. De kinderen bereiden die 

dag een fantastische circusvoorstelling voor. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken van 

14.00 uur tot 15.00 uur op het schoolplein van locatie ’t Look.  

Let op, de kinderen zijn deze dag dus om 15.00 uur uit. 

We kunnen nog enkele hulpouders gebruiken. Dus mocht u het leuk vinden meld je dan aan via 

brembocht@veldvest.nl  

Ook opa’s/ oma’s/ tantes/ ooms zijn welkom om te komen helpen op deze fantastische dag! 

Uitleg: Dinsdagavond 28 juni  20.00 tot 22.00 uur 

Circusdag: Woensdag 29 juni    8.30 tot 15.00 uur 

 

Calamiteitendag vrijdag 22 juli 2022 => schooldag 

Gezien de lockdown voor de kerstvakantie vanwege de coronamaatregelen zetten we dit schooljaar 

de calamiteiten dag in als lesdag. 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 20 juli.  

 

Werkzaamheden buitenterrein ’t Look 

Deze week is de aannemer gestart met de werkzaamheden rondom de school. Voor ons kwamen 

deze werkzaamheden onverwacht en daarom bent u hierover niet eerder geïnformeerd.  

We zien dat niet alle leerlingen de dranghekken respecteren en soms toch over het bouwterrein 

lopen. Wij besteden in de klassen aandacht aan de veiligheid. Wij willen u vragen om dit thuis ook 

met uw zoon/dochter te bespreken. Wij raden u aan om uw kinderen na schooltijd niet rondom de 

school te laten spelen.  
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Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 
Pannenkoekenfeest!  

Afgelopen dinsdag hebben we het thema ‘eten en drinken’ afgesloten met 

een pannenkoekenfeest. De juffen bakken en de leerlingen smullen.  

In dit thema hebben we van alles geleerd rondom het restaurant, de markt, 

de supermarkt, over het maken van een recept en de ingrediënten.  

Het laatste thema van dit schooljaar heet ‘ik ga op stap en neem mee’. 

Verschillende vervoersmiddelen staan hierbij centraal.  

 

Groep 3 

Tijdens de gymles hebben we één van de favoriete spellen van de 

kinderen gespeeld “slagbal”. In de warming- up hebben we goed 

geoefend met vangen en het snel rollen van de bal naar de 

brander en daarna was het tijd voor het spel. Na een spannende 

strijd eindigden de twee teams met ieder 22 punten, gelijkspel! 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4 

Atletiek lessen 

De afgelopen weken hebben wij op woensdag atletiek lessen gehad. Deze lessen werden 

georganiseerd door de Brede School Veldhoven. In kleine stapjes hebben de kinderen kennis 

gemaakt met de verschillende onderdelen van atletiek.  Op zondag 3 juli is er een grote afsluiting bij 

GVAC.  De kinderen hebben erg genoten en enthousiast meegedaan.  
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Groep 5 

Gelukskoffer 

In de klas zijn wij druk bezig met de gelukslessen van de Gelukskoffer. 

We bespreken verschillende onderdelen die te maken hebben met 

geluk. We hebben een les gehad over dankbaarheid. In deze les 

hebben wij besproken waarvoor/wie we allemaal dankbaar zijn. 

Hieruit ontstonden mooie gesprekken. Daarnaast hebben we het ook 

gehad over zelfvertrouwen.  

Veel leerlingen konden mooie eigenschappen opnoemen, maar 

anderen vonden het ook moeilijk. In de klas zijn we ook begonnen aan het eindproduct; geluk 

doorgeven. De leerlingen hebben zelf meegedacht over een leuke manier om geluk door te geven, 

we hebben gekozen voor een geluksautomaat. Over een paar weken is ons prachtige product te 

bewonderen in de aula, kom dan snel een kijkje nemen en grabbel je geluk!  

 

Groep 6 

We hebben ons even verplaatst in de 

schoenen van slachtoffers van 

pestsituaties. Iedere leerling schreef 

een brief aan hen. In de brief moesten 

tips voorkomen én wat jij zélf voor ze 

zou kunnen betekenen. Het zijn stuk 

voor stuk brieven met een gouden 

randje! 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 

De leerlingen van groep 7 hebben een prachtig idee om hun geluk 

door te geven. We zijn daarvoor opzoek gegaan naar oude mobiele 

telefoons. Deze worden opgestuurd naar stichting Opkikker. Zij laten 

ze recyclen en krijgen voor de grondstoffen een vergoeding. Hiermee 

kunnen ze gezinnen een ‘Opkikkerdag’ geven; dat is een dag die past 

bij het gezin van een langdurig ziek kind.  

 

Dus nog oude telefoons liggen? Lever ze in bij groep 7! 

 

Wist je dat we een Opkikker ambassadrice in onze klas hebben? Jazeker! Linde! 
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Groep 8 

Gelukskoffer 

We hebben de afgelopen weken aandacht besteed aan de lessen van de Gelukskoffer. 

We hebben besproken wie we zijn en wat ons gelukkig maakt. Daarnaast hebben we besproken wat 

we voor anderen kunnen betekenen. 

In het kader daarvan gaan we maandag 27 juni a.s. een bezoek brengen aan huizen van Severinus.  

Schoolverlatersdagen 

Woensdag, donderdag en vrijdag a.s. zijn de schoolverlatersdagen. We gaan met de leerlingen naar 

het scoutinghuis van Were Di . Daarvanuit gaan we verschillende activiteiten ondernemen. We gaan 

er drie mooie dagen van maken. 

 

Eenden project 

De afgelopen weken hebben we elke week gewerkt aan het ontwerpen van de nieuwe eenden 

beelden die in Veldhoven geplaats gaan worden. 

Het zijn erg mooi beelden geworden.  

 

 

 

 

Bijlage: 

o  Kliederkerk Veldhoven 

 

 

 

 

 


