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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over:  

o Bibliotheek op school  

o Tutorlezen 

o Week Tegen Pesten 

o Brabants VerkeersveiligheidsLabel 

o Kindmonitor GGD  

 
Bibliotheek op school                                                  
Als school hebben wij een samenwerking met de 

bibliotheek Veldhoven.    

Monique Laudy is namens de bibliotheek 

Veldhoven gekoppeld aan onze school als leesconsulent.   

Naast verschillende activiteiten, die er het hele jaar door worden 

georganiseerd voor alle groepen, werken we ook met 

een schoolbibliotheek. Alle boeken uit onze schoolbieb zijn 

gedigitaliseerd en worden met een uitleensysteem uitgeleend. We 

worden hierin geholpen door een groep enthousiaste 

(groot)ouders. De eerste week hebben zij samen met Monique 

gezorgd dat de schoolbieb in orde gemaakt is en vanaf maandag 13 

september zijn we weer gestart met het uitlenen van de boeken 

uit de schoolbieb met de hulp van onze bieb (groot)ouders. Iedere 

maandagmiddag gaan de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 boeken zelf boeken lenen uit de 

schoolbieb die ze daarna de rest van de week in de klas kunnen lezen.   

 

Bouw! Tutorlezen  

Afgelopen week zijn we weer gestart met het programma Bouw! 

Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt 

bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Onder begeleiding van 

tutor leerlingen uit groep 7 en 8 zijn de leerlingen die vorig 

schooljaar aan Bouw! hebben gewerkt weer gestart. Vanwege de 

maatregelen rondom Covid-19 was dit lange tijd niet mogelijk.  

Een groot compliment voor de tutoren die met veel geduld en 

complimenten de leerlingen begeleiden. 
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Week tegen Pesten  
Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & 

Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: 

Buitensluiten? Uitgesloten! 
Uiteraard doen wij op De Brembocht ook mee met deze week.  

 

 

Brabants VerkeersveiligheidsLabel   

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden 

kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het 

leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. 

Om verkeersonderwijs op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er 

een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan 

dat een school zich inzet voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rond de school. 

Inmiddels hebben wij het Brabants VerkeersveiligheidsLabel 2020-2021 mogen ontvangen. 

 

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar   

De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de 

Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 26.000 ouders van 

kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête 

gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. 

Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt!  

Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op 

www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2  

Wat was het afgelopen donderdag een heerlijke, zonnige 

Blokhuttendag!  

Door  verschillende opdrachten samen uit te voeren, leerden de 

kinderen en de leerkracht elkaar beter kennen. We hebben hierbij 

het samenwerken, het luisteren naar elkaar en het oplossen van 

problemen geoefend. 

Verder hebben we allemaal geluisterd naar het verhaal over de 

Boerderij van boer Bert en kennis gemaakt met Rik de Pauw. Hij zat verstopt in een kistje 

http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
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onder een doek. Best een beetje spannend voor iemand die nieuw is om kennis te maken, 

maar gelukkig voelde Rik de Pauw zich al snel thuis.  

Wat hebben we hard gewerkt in de kleutergroepen. We zijn zo trots als een pauw! 

 

Groep 3 

We kijken terug op een geslaagde blokhutten dag vorige week 

donderdag. We hebben bij de kinderboerderij allerlei spellen 

gedaan die in teken stonden van samenwerken en rekening 

houden met elkaar. Dit ging al heel erg goed|! 

In de groep merken we ook dat de kinderen elkaar steeds beter 

leren kennen en dat er ook nieuwe vriendschappen ontstaan.  

 

Even voorstellen  

Hallo, ik ben Manon Zwegers, Ik ben 17 jaar oud. Dit jaar ben ik begonnen 

met de opleiding onderwijsassistent in Eindhoven aan het Summa college. 

Ik kom elke dinsdag stage lopen in groep 3!  

Ik woon in Veldhoven, in mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool of 

ben ik bezig met schoolwerk of mijn bijbaantjes. Ik werk bij 

speellandschap de Heiberg en in een supermarkt.  

  

 

Groep 4 

Afgelopen donderdag hebben we een fijne en gezellige “blokhutdag” gehad. We zijn dit jaar 

niet naar de blokhut geweest , maar naar de kinderboerderij. We hebben daar allerlei 

spelletjes gedaan. We hebben vooral geleerd hoe je het beste kunt samenwerken in een 

klein groepje, maar ook met de hele klas. Natuurlijk hebben de kinderen daarna ook nog bij 

de kinderboerderij gespeeld.  
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Groep 5 

Juf Indra  

Hallo! Een nieuw gezicht hier! Ik ben Indra en ik zit in het eerste 

leerjaar op de PABO-voltijd in Eindhoven. Ik zal het komende 

halfjaar iedere dinsdag als stagiaire te vinden zijn in groep 5. 

Gisteren heb ik mijn eerste dag gehad en kennis gemaakt met de 

groep, wat een gezellige club zeg! Ik heb enorm veel zin om samen 

met Meike en de klas een leerzame en gezellige tijd te hebben. Als 

er nog vragen zijn van jullie hoor ik dat heel graag. 

 

Zelfverdedigingslessen 

Deze week zijn we gestart met zelfverdedigingslessen. 

Zelfvertrouwen stond tijdens de eerste les op het 

programma. Er werd bijvoorbeeld de vraag gesteld of 

wij elkaar blind kunnen vertrouwen. Dit werd daarna 

ook letterlijk uitgeprobeerd. De komende gymlessen 

staan in het teken van deze zelfverdedigingslessen.  

 

Groep 6 

Spelling placemats         

Een werkvorm om alle leerlingen aan het denken te zetten rondom 

een spellingcategorie: bijv. woorden met -ng. De leerlingen hebben 

hard nagedacht en gewerkt.  

 

 

Groep 7 

Chromebooks 

Sinds een week of 2 werken we in groep 7 met chromebooks. We gebruiken deze voor de 

verwerking van de lesstof van rekenen en spelling. Fijn dat we er sinds deze week ook 

oordopjes bij hebben zodat ze de woorden goed kunnen uitluisteren. De chromebooks 

zetten we ook in bij de weektaak en het automatiseren.  

 

Kiva 

Op allerlei manieren zijn we bezig om de groepsband te 

versterken. Uiteraard was de blokhuttendag daar een 

voorbeeld van. Ook voor Kiva konden we de chromebooks 

goed gebruiken. De kinderen maakten een mooie wordle: 

oftewel in woorden een soort doodle met termen die bij onze 

groep 7 passen.  
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Groep 8 

Chromebooks 

In groep 8 zijn we de afgelopen weken begonnen met 

de verwerking van Spelling en Rekenen via Gynzy. De 

leerlingen hebben daar al mee geoefend tijdens de 

Coronatijd. 

Sinds deze week hebben we daar oordopjes bij gebruikt 

die bewaard worden in een stevig doosje. 

 

Bezoek bibliotheek 

Groep 8 heeft woensdag een bezoek gebracht aan 

de bibliotheek. Daar mochten ze elk 5 boeken 

uitzoeken die ze graag in de bibliotheek op school 

willen hebben. 

2 leesboeken, 1 stripboek en 2 informatieve 

boeken. Fijn om te zien dat ze erg gemotiveerd 

waren en mooie boeken uitgezocht hebben. 

 

Belangrijke data: 

Donderdag 30 september: informatiemiddag  15.00 uur- 17.20 uur. Inschrijving via Parro. 

Donderdag 7 oktober: mini schooldag Sondervick college. We gaan op de fiets. 

Woensdag 20 oktober: excursie Pre-historisch dorp. We hebben daarvoor 6 ouders nodig die 

willen rijden naar Eindhoven. U kunt zich daarvoor opgeven tijdens de informatie middag of 

via de mail van de leerkrachten. 

 

 

Bijlage: 
 

o Week Tegen Pesten 

o MeeleefGezin Veldhoven 

o Immanuelkerk – Rock Solid Light Veldhoven 

o Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk 

 

 

 

 

 

 


