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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Sfeerbeeld nieuwbouw De Brembocht | Huysackers 

o Aanmelden schooljaar 2022-2023 

o Vakantierooster 2022-2023 

o Inschrijving Voetbaltoernooi  

 

Sfeerbeeld nieuwbouw De Brembocht | Huysackers 

Achter de schermen wordt er 

volop gewerkt aan het 

ontwerp van de nieuwbouw. 

Wij kunnen u alvast dit eerste 

sfeerbeeld laten zien.  

In het nieuwe plan wordt 

rekening gehouden met de 

visie van De Brembocht. Wij 

zijn heel blij met de eerste 

resultaten en  

uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

We verwachten dat de werkzaamheden zijn afgerond in december 2023.  

 

Aanmelden schooljaar 2022-2023 en formatie 

Al veel ouders van kinderen die komend schooljaar 4 jaar worden en gaan starten op De Brembocht 

hebben hun kind inmiddels ingeschreven. We hebben het vermoeden dat we nog enkele leerlingen 

missen.  

Het aantal leerlingen bepaald mede de omvang van de formatie (aantal leerkrachten op de school). 

Het is dan ook zeer prettig als we het nieuwe leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar tijdig (liefst 

vóór april) in beeld te hebben.  

De eerste voorbereidingen voor schooljaar 2022-2023 worden al getroffen, middels 

begrotingsbesprekingen met het bestuur.  
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Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen is het wenselijk om uw 

kind aan te melden wanneer uw kind 2,5 - 3 jaar is. Uiteraard is het 

ook mogelijk om uw kind al eerder in te schrijven. 

 

Mocht u uw kind(eren) willen inschrijven of graag meer informatie 

ontvangen over de school, kunt u dat kenbaar maken via de website 

van school https://www.bs-brembocht.nl/aanmelden/ 

U kunt dan uw gegevens invullen middels de oranje  button “contact 

opnemen”.  

Wij nemen dan graag contact met u op! 

 

Wanneer u gaat verhuizen en uw kinderen voor 1-10-2021 naar een andere school gaan, dan zijn wij 

hier ook graag tijdig van op de hoogte. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.  

  

Vakantierooster Veldvest 2022-2023  

De GMR (Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad) van Stichting Veldvest heeft een positief 

advies uitgebracht over het vakantierooster 2022-2023.  

Dit en meer informatie kunt u lezen op: www.veldvest.nl/ouders/vakantierooster 
In de bijlage en op onze website www.brembocht.nl is het vakantierooster toegevoegd. 

 
 
Voetbaltoernooi groep 3 t/m 8 
Net als voorgaande jaren organiseert s.v. Marvilde in de maand april, de Veldhovense Schoolvoetbal 
Kampioenschappen.  
 
De planning voor dit jaar is:  
- Groep 3 & 4 (6 tegen 6) 
Woensdagmiddag 6 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ± 18:30u.) 
 
- Groep 5 & 6 Meisjes (6 tegen 6) en Jongens (6 tegen 6) 
Woensdagmiddag 13 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ± 18:30u.)  
 
- Groep 7 & 8 Meisjes (8 tegen 8) en Jongens (8 tegen 8) 
Woensdagmiddag 20 april a.s. (vanaf 15:30u. tot ± 18:30u.) 
 
De Regionale-, Districts-, en Landelijke Schoolvoetbalkampioenschappen onder supervisie van de 
KNVB staan in mei en juni gepland. 
We gaan er in elk geval in Veldhoven weer een mooi feestje van maken. Uiteraard gaan wij weer 
onze vreselijke best doen, om ervoor te zorgen, dat de kinderen weer een fantastisch 
toernooi/middag zullen beleven. 
Aanmelden kan per mail bij de groepsleerkracht. Bij voldoende aanmelding kan er een team 
samengesteld worden. Het is de bedoeling dat ieder team een eigen begeleider regelt.  
Wilt u begeleider zijn op deze dag, laat dit dan ook even aan de groepsleerkracht weten.  
Aanmelden kan tot vrijdag 18 maart.  
 
Mochten de toernooien - vanwege overheids beperkende maatregelen - niet door kunnen gaan, 
dan worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd.  

https://www.bs-brembocht.nl/aanmelden/
http://www.veldvest.nl/ouders/vakantierooster
http://www.brembocht.nl/
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Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Ook deze week hebben we in de kleutergroepen allerlei activiteiten 

gedaan rondom het thema Kunst. De kinderen hebben in het 

kunstatelier werkjes gemaakt van de kunstenaar Mondriaan. Hierbij 

hebben zij geoefend met het tekenen van rechte vlakken en het 

inkleuren ervan. Ook hebben de kinderen sokkels, voetstukken van 

een beeld, gemaakt. Ze hebben geleerd hoe ze sokkels stevig kunnen 

bouwen. En wat zijn we trots op de zelfportretten die bij ons in de 

gang hangen! Zo kan iedereen in de school onze kunst bewonderen.  

Met ritmelinten hebben we schrijfpatronen gemaakt en gedanst op 

zwanenmuziek. We weten inmiddels dat ballet, dans en muziek óók 

kunst is.  

 

 

Groep 3 

Afgelopen dinsdag was het een beetje feest, want alle letters waren aan de 

beurt geweest.  

Zoem vertelde ons met een filmpje dat alle letters zijn geleerd. (Filmpje ) 

En dat betekent een klein feestje. We hebben een heuse letterspeurtocht 

gehouden en gesmuld van letterkoekjes.   

Morgen starten we met kern 7 en gaan de leerlingen kennismaken met nieuwe 

leesmoeilijkheden zoals samengestelde woorden en woorden die eindigen op -

ng of beginnen met sch. Op de doelkaart ziet u waar we de komende weken 

nog meer mee gaan oefenen.  

    

Ook zijn we gestart met het nieuwe vak "wereldoriëntatie" m.b.v. de methode 

Blink. De eerste weken gaan we werken rondom het vak geschiedenis en in dit 

geval "mijn geschiedenis". 

We zijn de les gestart met het begrip "geschiedenis", wat is dit nu eigenlijk. Vervolgens hebben we 

gekeken naar onze eigen geschiedenis aan de hand van de ingevulde formulieren en de babyfoto's. 

Ook hebben we een tijdbalk gemaakt (zie foto), waardoor de begrippen: geschiedenis, nu (heden) en 

toekomst visueel zijn gemaakt. 

 
 

 

https://is.gd/Vgtg12
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Groep 4 

Afsluiting Blink thema honderden huizen 

Deze week hebben we het thema van Blink helemaal afgerond. 

Zoals jullie in de voorgaande nieuwsbrief hebben kunnen lezen, hebben 

de kinderen in een groepje van vier een ontwerp gemaakt van een 

gebouw. 

Nadat het ontwerp klaar was zijn ze aan de slag gegaan om het gebouw 

te maken van suikerklontjes. 

Na weken hard werken was het dan eindelijk zo ver, de gebouwen zijn 

af. 

We zijn erg trots op het eindresultaat! Mooi zijn ze hè?! 

 

  

  

 

 

 

 

 

Groep 5 

Deze week is de boekenhoek geïntroduceerd aan de leerlingen. In de 

boekenhoek vinden de leerlingen verschillende soorten boeken, die zij 

mogen lezen in de klas. Hier kunnen boeken staan die horen bij het 

thema, aangeraden zijn door de klas of de juf of boeken die juist nog 

niemand kent. Op deze manier blijven de leerlingen kennismaken met 

nieuwe boeken en bijzondere verhalen.  

 

 

 

 

Groep 6 

Aardrijkskunde thema Dreiging van water 

Deze week leerden we verschillende manieren om nieuw 

land te maken: inpolderen van gebieden en het opspuiten 

van zand door een sleephopperzuiger. We weten nu dat er 

ongeveer 4000 polders zijn in Nederland en dat ze samen 

meer dan de helft van alle polderoppervlak in Europa 

vormen.  

Ook mochten we zelf nieuw land ontwerpen én presenteren. 

De wereld zou er leuk uitzien met onze nieuwe polders!  
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Bij deze een klein overzichtje van wat we in de vorige lessen leerden. 

Binnenkort zal deze toets opgegeven worden. 

Les 1: De leerlingen ontdekten welk deel van Nederland kan 

overstromen en leerden dat het land wordt beschermd door duinen, 

dijken en dammen.  

Les 2: De leerlingen ontdekten welke maatregelen zijn genomen om 

een Watersnoodramp als in 1953 te voorkomen.  

Les 3: De leerlingen ontdekten dat ook rivieren overstromen en dat 

dijken geen 100% garantie bieden voor veiligheid.  

 

 

 

Groep 7 

1 Tegen allen hebben we afgerond. We hebben het gehaald! 80 

opdrachten in 2,5 week tijd. Er is goed samengewerkt, er is zelfs 

thuis gewerkt, er zijn leerlingen die de bibliotheek in het 

CityCentrum mee zijn gaan opruimen en er staan superveel 

boekentips op het raam geplakt! Kortom, we wentelden ons 

helemaal in boeken.  

Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met gedichten, zowel met 

de taal- als met onze close readinglessen. De natuur en 

techniekles over licht werd ook enthousiast ontvangen en de klas 

blijft gemotiveerd voor de verhalen uit de eerste wereldoorlog. 

Er stond afgelopen weken dus genoeg op het programma. Oh, en 

hadden we al gezegd dat we tussendoor ook nog CITO-toetsen 

maakten? Knap klasje, die groep 7! 

 

 

 

Groep 8 

Afgelopen week hebben de kinderen hard gewerkt aan de proefcito. Ze weten nu hoe het erbij de 

“echte cito” in april aan toe gaat.  

In de week van 14 februari vinden de oudergesprekken plaats en krijgen ze het advies voor het 

voortgezet onderwijs. 

We bespreken het advies vooraf met de leerlingen. 

De aanmeldingen voor het vervolgonderwijs vinden plaats in de week van 7 maart. 

 

 

Bijlagen: 

o Vakantierooster 2022-2023 

o  Musical4daagse Parktheater Eindhoven 

 


