Nieuwsbrief
Algemeen
In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over:
o Tijdelijke telefonisch niet bereikbaar
o Medezeggenschapsraad/Schoolraad
o Ouderbijdrage 2021-2022
o Kinderboekenweek 2021
o Mad Science

Tijdelijk telefonisch niet bereikbaar
Momenteel is internetprovider XS4ALL drukdoende de internetdiensten over te dragen naar KPN. Dit
betekent dat wij, als stichting Veldvest, genoodzaakt zijn om alle scholen naar het nieuwe platform
van KPN over te stappen. KPN heeft voor elke locatie een datum ingepland. Dit houdt in dat op de
datum van de migratie de school geen enkele internet- en/of telefoondienst verbinding zal hebben.
Op dinsdag 19 oktober en woensdag 3 november is De Brembocht telefonisch niet bereikbaar
tussen 8.00-10.00 uur.
Ziekmeldingen kunnen per email gestuurd worden naar: brembocht@veldvest.nl
Uitsluitend voor noodgevallen kunt u contact opnemen via 06-42199398 Nikki de Jong (directeur)

Medezeggenschapsraad/ Schoolraad
Op woensdag 20 oktober is de volgende MR/SR vergadering. U bent van harte welkom om deze bij te
wonen. De vergadering start om 20.00 uur op locatie ’t Look.
Op de agenda staat onder andere: terugkoppeling informatiemiddag, leerlingenprognose en
communicatie met ouders.

Ouderbijdrage 2021-2022
Vanuit de oudervereniging is er een email verstuurd met daarin het verzoek om de jaarlijkse
ouderbijdrage te betalen. Mocht u deze mail niet ontvangen hebben dan is die mogelijk in de
spambox terecht gekomen.
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Kinderboekenweek 2021
Van 6 oktober tot en met 17 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek
met als thema dit jaar:

Vanaf 6 oktober zal er in alle groepen op verschillende manieren aandacht besteed worden aan de
Kinderboekenweek!!
In de groepen 1 t/m 3 wordt in deze periode onder andere iedere ochtend in de groep een
boekenkring gehouden. De kinderen mogen dan hun lievelingsboek mee naar school nemen en hier
kort iets over vertellen. Hoe heet het boek?, Over wie gaat het boek? Waarom is dit je
lievelingsboek? etc..........De boeken zullen deze dag een speciaal plekje in de klas krijgen
In de groepen 4 t/m 8 zullen we ons onder andere gaan voorbereiden op de voorleeswedstrijd. In de
klas zullen voorrondes gehouden worden.
Op vrijdagmiddag 22 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met de grote voorleeswedstijd en
zal na een spannende finale de nieuwe voorleeskampioen van de Brembocht bekend worden.

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Vandaag hebben de leerlingen van groep 3 t/m 7 mogen genieten van een spectaculaire science
show.
De leerlingen hebben een informatiefolder ontvangen over een wetenschap & techniek cursus op De
Brembocht, verzorgt door Mad Science. De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze
experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de
kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.

Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van Natuurkunde.
Werken met prisma's om licht te delen, maak kennis met UV- licht en ga op het puntje van je stoel
zitten voor een heuse mini, indoor, vuurwerk-show!!! Luisteren hoe geluiden zich transporteren door
vaste materialen en gassen. Laser Oscilloscopen tonen de frequenties die je eigen stem maakt.
Kortom, we gaan geluidsgolven horen, zien en voelen! O ja, sorry ouders, maar de take-home van
deze les heeft alles met GELUID te maken. Je weet misschien dat polen elkaar aantrekken en
afstoten. Laten we dat gebruiken om dingen te laten zweven! De aarde is zelf ook magnetisch, wel zo
makkelijk bij het maken van een kompas. Test je smaakpapillen op je tong om te leren over
smaakgevoeligheid. Leer o.a. geurmonsters in reageerbuizen onderzoeken aan de hand van een
aromatisch experiment. Onderzoek de fysica van optische illusies en houdt je hersenen voor de gek.
Ken jij het effect van een stroboscoop? Je leert verder hoe holle en bolle lenzen werken en bouw je
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je eigen periscoop om mee naar huis te nemen. Werp licht op de vier jaargetijden en ontdek hoe
lucht het weer beïnvloedt. Maak kennis met de instrumenten die meteorologen gebruiken om het
weer te meten en kom met je eigen weersvoorspelling.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe
het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Donderdag 04-11-2021
Donderdag 11-11-2021
Donderdag 18-11-2021
Donderdag 25-11-2021
Donderdag 02-12-2021
Donderdag 09-12-2021
Starttijd: 14:30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 21-10-2021
Deelname bedraagt € 74,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
In de kleutergroepen krijgt het thema: “Wat ik worden wil”
steeds meer vorm. Tijdens de openingsactiviteit deelde juf
Nanne met ons haar probleem: Er zijn zoveel beroepen om
te kiezen voor later… Wat past bij mij, wat vind ik leuk?
De koffer vol met beroepsvoorwerpen zorgden voor
nieuwsgierigheid en enthousiasme.
Binnen dit thema maken de kinderen kennis met
verschillende beroepen door het (voor)lezen van prentenboeken en informatieboeken,
woordkaarten en informatiefilmpjes (woordenschataanbod en kennisvaardigheden).
Met de beroepenkaarten en beroepsvoorwerpen oefenen de kleuters het tellen, getalbegrip,
groeperen en ordenen (klein-groot, lang-kort, dik-dun, breed-smal).
De huishoek wordt omgetoverd tot een beroepenhoek waarin d.m.v. rollenspel verschillende
beroepen “tot leven komen”.
ECHT GENIETEN!
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Groep 3
Vorige week was het de week tegen pesten. We hebben uitgebreid stil
gestaan bij de verschillen tussen plagen en pesten en dat de termen
vaak ook door elkaar heen gebruikt worden. Omdat wij een fijne,
hechte groep 3 zijn, zijn we uiteraard tegen pesten en zijn we gestart
met het maken van een vriendschapsketting. Zo laten we zien er voor
elkaar te zijn!

Groep 4
Vorige week was het de week tegen
pesten. De kinderen hebben in groepjes
een anti-pest poster gemaakt. Dit was
ook meteen een goede
samenwerkingsopdracht. Ze moesten
eerst in het groepje overleggen wat ze
gingen maken en daarna een
taakverdeling afspreken.
U kunt de posters komen bekijken op de raam bij groep 4.

Groep 5
De afgelopen weken hebben wij theaterlessen gehad die horen bij het thema “Iedereen hoort erbij”.
De tweede les ging onder andere over het maken van een tableau vivant. Verschillende dingen
werden uitgebeeld, zoals een dierentuin, slaapfeestje en verjaardagsfeestje.

Groep 6
De eerste weken van het schooljaar zijn wij traditiegetrouw bezig met het project “Iedereen hoort er
bij”. Voor dit project nemen we ook deel aan een aantal workshop. Namelijk zelfverdediging en
theaterlessen. Tijdens de theaterlessen zoeken we de verbinding met elkaar, door goed naar elkaar
te kijken en samen te werken. Bij de zelfverdediging leren we hoe je een ander kunt ontwijken of hoe
je los kunt breken als iemand je ongevraagd vasthoudt.
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Groep 7
Kinderpostzegels
Ze waren dolenthousiast, de leerlingen van groep 7. Na de aftrap
door Dylan Haegens hebben we samen bekeken hoe het allemaal
werkt. Dit jaar konden de kinderpostzegels via het
bestelformulier gekocht worden of via de persoonlijke QR code.
Deze code kon ook nog eens doorgestuurd worden naar familie
en vrienden die verder weg woonden. Genoeg mogelijkheden
dus. Maar ja, ze moeten wel allemaal even weten hoe dat dat
werkt. De leerlingen mochten ook nog een juf of meester benaderen om te vragen of zij wat wilde
kopen. Vandaag zijn alle bestelformulieren ingeleverd. Er is voor een mooi bedrag opgehaald.

Groep 8
Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober starten we met de activiteiten rondom de Kinderboekenweek.
Voor groep 8 is het onderwerp heel actueel: Beroepen; “Wat wil je worden”.
We gaan ons oriënteren op oude en nieuwe beroepen.
Vindt u het leuk om een keer over uw eigen beroep in de klas te komen vertellen?
Dat kan op dinsdagen 12 en 19 oktober a.s. van 13.00 uur tot 13.30, een kwartiertje per ouder
ongeveer. Graag even een mail naar Annelies als u belangstelling heeft.
Bezoek Sondervick college
Donderdag 7 oktober brengt groep 8 een bezoek aan het Sondervick college. Ze volgen een mini
schooldag en krijgen daardoor een idee hoe een dag op de middelbare school eruit ziet.

Bijlage:
o
o
o

Voorstellen schoolbibliotheekteam 2021-2022
Beslisboom PO en KDV update 21-9-2021
Kliederkerk
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