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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Uitslag Centrale Eindtoets 2021 

o Gymlessen vanaf 8 juni in de gymzaal 

 

Uitslag Centrale Eindtoets 2021 

Alle leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken. In Nederland maken ruim 83.000 

achtstegroepers de Centrale Eindtoets. Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft 

gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550.  

De Expertgroep Toetsen PO heeft op basis van alle eindtoetsresultaten en gedegen 

onderzoek geconcludeerd dat er landelijke sprake is van een kleine, maar aantoonbare 

leervertraging vanwege de coronamaatregelen. De grenzen van de toetsadviezen zijn 

daarom nauwkeurig bijgesteld op basis van de landelijk geconstateerde leervertraging, zodat 

leerlingen het best passende advies krijgen, ondanks de omstandigheden.  

Aan de berekening van de onderstaande (standaard)scores is dit schooljaar niets veranderd. 

 

Landelijk gemiddelde 2020-2021:   535,0 

Gemiddelde score De Brembocht:   538,8 

 

 

Als school willen we zoveel mogelijk recht doen aan het onderwijsleerproces van alle 

kinderen. Het bieden van goed onderwijs staat centraal op onze school. 
 

Wij zijn trots op alle leerlingen en het team van De Brembocht 

‘Samen maken wij het verschil’ 

 

 

Gymlessen in de gymzaal vanaf 8 juni 

De afgelopen maanden hebben de gymlessen in verband met de maatregelen met 

betrekking tot COVID-19 buiten plaatsgevonden. In lijn met de landelijke versoepelingen 

gaan wij vanaf dinsdag 8 juni weer in de gymzaal gymmen. De leerlingen nemen vanaf deze 

week weer hun gymspullen mee naar school.  

 

Nieuwsbrief 
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Door het geven van de gymlessen in de gymzaal zijn de leerkrachten in staat om de volledige 

leerlijn bewegingsonderwijs aan te bieden.   

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema. Buitenspelen 

staat hier centraal. We hebben het prentenboek van ‘de ijskraam 

van jan en san’ voorgelezen in de klas. Samen met de kinderen gaan 

we bedenken hoe we onze huishoek om kunnen toveren tot een 

ijskraam. Ook hebben we geleerd hoe we hutten moeten bouwen, 

welke materialen we daar voor nodig hebben en hoe we te werk 

moeten gaan.  

Om het thema te openen had PomPom een verrassing voor ons bij. 

Het was een picknick-setje. Ook dit heeft te maken met 

buitenspelen.  

 

 

Groep 3 

Toneellezen  

Deze week hebben de kinderen kennis gemaakt met 

toneellezen. Toneellezen is een leuke manier om kinderen te 

laten oefenen met lezen. Je leest een verhaal met twee of 

meer personen. De kinderen kiezen een rol en lezen om de 

beurt hun stuk tekst voor. Het is in het begin voldoende als zij 

gewoon de tekst oplezen. Door de tekst vaker te oefenen, 

leren ze  zich in te leven in de rol en oefenen we het met 

intonatie lezen en/of het gebruik van stemmetjes. 

 

 

Groep 4 

De winkel 

Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema ‘De winkel’ bij spelling en taal. Op Parro 

kunt u de themawoorden vinden waar we de komende tijd mee werken. Daarnaast leren de 

kinderen tijdens de taallessen verschillende woordsoorten te benoemen, woorden op 

alfabetische volgorde zetten en wat een eigennaam is. Bij de spellingslessen worden jager-, 

bakker- en keukenwoorden behandeld. Meer informatie hierover kunt u op Parro lezen.  

 



 

Nieuwsbrief De Brembocht | ’t Look  –  3 juni 2021 
 

 

 

Droomspeelplek ontwerpen  

Vorige week hebben de kinderen hun eigen droomspeelplek mogen ontwerpen. Dit was een 

van de lessen uit de lessenserie ‘Dat had je gedroomd’ wat aansluit bij het schoolbrede 

thema ‘Kijken met andere ogen’. Deze week gaan we aan de slag om van onze plattegrond 

een 3D ontwerp te maken.  

 

 

Groep 5 

Blink aardrijkskunde 

Bij het nieuwe thema van Blink aardrijkskunde hebben wij het over plattegronden. Hiervoor 

zijn we tijdens de lessen aan het ontdekken wat je allemaal nodig hebt om een plattegrond 

te maken. We hebben geleerd over verschillende perspectieven zoals een kikvorsperspectief 

en een vogelperspectief. Ook is het handig om te weten wat voor soort herkenningspunten 

er in de buurt zijn. Zo kun je op het moment dat je de weg bent kwijtgeraakt, sneller de weg 

terug vinden.  

 

Dankbaarheid 

Tijdens een van de lessen van de Gelukskoffer hebben we het gehad over dankbaarheid. Je 

kunt niet alleen dankbaar zijn voor nieuwe spullen die je krijgt, maar ook voor de ‘gewone’ 

dingen. Denk hierbij aan het feit dat er elke avond eten op tafel staat of dat je zulke leuke 

vrienden hebt om mee af te spreken. De leerlingen gaan de komende week, elke dag, vijf 

dingen opschrijven waar zij dankbaar voor zijn.  

 

 

Groep 6 

De Gelukskoffer 

In de 2e les van de Gelukskoffer hebben we met de roze bril (positieve gedachte) en zwarte 

bril (negatieve gedachte) geoefend. De huiswerkopdracht voor de kinderen is om aan ouders 

thuis te vragen naar positieve en negatieve gedachten. Ook de geluksthermometer mag 

weer ingevuld worden.  

  

  

  

 

Boek en Film 

Komende week gaan we van start met het leesproject Boek en Film van de 

bibliotheek. Veldhoven. De kinderen worden in groepjes gedeeld en ieder 

groepslid leest 
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hetzelfde boek. Daarna kijkt ieder kind (als huiswerk) de verfilming van het gelezen 

boek. Vervolgens gaat het groepje aan de slag met de verwerkingsopdrachten die zich 

richten op de verschillen en overeenkomsten van het boek en de film. 

 

 

Groep 7 

Entreetoetsen 

Yes! 4 Dagen entreetoetsen zitten erop. Het was lekker stil zodat er in opperste concentratie 

gewerkt kon worden. Heel fijn! 

 

Veldhoven bestaat 100 jaar 

N.a.v. dit 100-jarig bestaan ontvingen de groepen 7 

van de Veldhovense basisscholen een lees-, kijk- en 

plakboek. Deze mogen de kinderen vandaag mee 

naar huis nemen. We hebben tijdens de les allerlei 

weetjes over Veldhoven verzameld. 

 

 

 

 

Groep 7 en 8  

Fietsexamen 

Dinsdag 8 juni is het praktisch gedeelte van 

het verkeersexamen. Het is aan te raden om  

thuis de fiets van uw zoon of dochter te 

controleren. Bij kleine mankementen kan er, 

door de organisatie, een waarschuwing 

gegeven worden en onveilige fietsen kunnen 

niet meedoen aan het fietsexamen.  

We wensen iedereen veel succes! 

 

 

Groep 8 

Gelukskoffer 

Tijdens de Gelukskofferles hebben we het deze week gehad over het opbouwen van een 

band met elkaar. Welke vragen kun je elkaar stellen over b.v. je hobby's en interesses. Wat is 

het verschil tussen open en gesloten vragen. Ze hebben dit geoefend met medeleerlingen 

die ze minder goed kennen en dat heeft verrassende gesprekken opgeleverd. 

 

Kijken met andere ogen 
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Tijdens de crealessen besteden we aandacht aan ons project "kijken met andere ogen”. De 

leerlingen zijn gestart met het maken van een moodboard over zichzelf. Ze hebben uit 

tijdschriften plaatjes geknipt die te maken hebben met hun interesses, hobby's en doelen. 

Deze week gaan we aan de slag met het maken van een zelfportret. Tijdens een 

tekenopdracht leren ze goed kijken naar verhoudingen en plaats van de ogen, neus en 

mond. Dit met als doel om tijdens een vervolgopdracht een zelfportret te maken met eigen 

gekozen materialen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


