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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o MR/SR vergadering 

o Kerstontbijt 

o Kerststukjes maken 

o Inzamelen Voedselbank 

 

 

MR/SR vergadering 

Op 13 december staat de volgende vergadering van MR/SR gepland, vanwege de Covid-19 

maatregelen is deze vergadering online. Op de agenda staat onder andere: terugkoppeling studiedag 

6 december en schoolgids 2022-2023.  

 

Kerstontbijt 

I.v.m de huidige Coronamaatregelen kan het avondprogramma dit jaar niet doorgaan.  

In plaats daarvan houden wij donderdag 23 december onder schooltijd een alternatieve kerstviering 

op school. 

We beginnen met een gezellig kerstontbijt. We vragen u uw kind het volgende mee te geven:  

-Eigen bord en bestek (graag in een plastic tas voorzien van naam) 

-Wat te drinken voor tijdens het ontbijt. 

-Ontbijtje in een broodtrommel (denk aan bijvoorbeeld een belegd broodje, croissant, gekookt eitje) 

We hanteren de normale schooltijden. 

Na het kerstontbijt volgen de kinderen een eigen programma in de klas.  

 

 
Kerststukjes maken 
Donderdagmiddag 23 december gaan we met alle kinderen kerststukjes 

maken (ieder in de eigen groep). We willen vragen of uw kind (22 of 23 

december) hiervoor het volgende mee zou willen brengen: een 

bakje/potje, kerstgroen (dennentakjes, mos), kerstversiering (kleine 

kerstballen, dennenappeltjes en andere decoratie). Mocht u thuis extra 

kerstgroen of versiering hebben, dan mag uw kind ook wat extra’s 

meenemen voor een ander kind. Voor oase wordt gezorgd.   

 

 

Nieuwsbrief 
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De kinderen van de groepen 1-2 mogen deze spullen een week eerder mee naar school nemen (15 of 

16 december). Zij gaan al eerder aan de slag met het maken van een kerststukje. De 

kleuterleerkrachten zorgen op donderdagmiddag 23 december voor een leuke kerstactiviteit. 

 

De kinderen mogen het kerststukje hierna mee naar huis nemen. Het zou een mooie kerstgedachte 

zijn als uw kind dit kerststukje kan geven aan iemand in de omgeving die dit kan gebruiken (oma of 

opa, zieke buurman of kennis). 

Samen maken we het verschil, zeker deze kerst. 

 

 
Inzamelen Voedselbank 
Ook dit jaar willen we mensen die het 

nodig hebben, een steuntje in de rug 

geven, met het inzamelen van voedsel 

voor de Voedselbank Veldhoven. Zo 

kunnen we, zeker in deze bijzondere tijd, ervoor zorgen dat deze kerst voor iedereen een 

‘lichtpuntje’ mag zijn.  

Stichting Voedselbank Veldhoven verstrekt wekelijks een gratis voedselpakket aan mensen die 

behoeftig zijn en onder de armoedegrens (moeten) leven.  

Vanaf dinsdag 7 december tot en met donderdag 23 december) kunt u producten, die u kunt missen, 

meegeven aan uw kind. Elke groep zamelt deze producten in voor de Voedselbank. Het gaat hierbij 

om houdbare, verpakte producten zoals rijst, pasta, thee, jam, soep in blik, groenten in blik e.d. (Zie 

folder in de bijlage) Vrijdag 24 december wordt onze verzameling opgehaald door de Voedselbank 

Veldhoven.  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
 

 

Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1-2 

Wat hebben we genoten van de afgelopen Sinterklaasweken. Het was 

een gezellige, leuke én zeker ook spannende tijd. Donderdag 2 

december hebben we “gesmuld” van het Sintbezoek samen met zijn 

twee pieten. Fijn om even met de hele groep in de zaal dicht bij 

Sinterklaas te zijn en voor hem op te treden. Hij kon mooie woorden 

over de kinderen en de groep vertellen: de luistertaak heeft hij goed 

overgenomen van Luisterpiet. Dikke duimen voor de Sint!  

Het grote poppenhuis (inclusief een echte lift) is een TOP cadeau       

Dank U Sinterklaasje… 
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Groep 3 

Na een fijn sinterklaasfeest is de klas omgetoverd in een gezellige kerstsfeer. Vandaag zijn we 

begonnen met het voorlezen van het kerstverhaal. Iedere dag leest de juf een stukje voor en openen 

we de bal met daaronder het plaatje wat past bij het kerstverhaal. Ook zijn we vandaag gestart met 

een nieuwe taakbrief, deze staat helemaal in het teken van Kerst.  

 

  
 

 

Groep 4 

De kinderen hebben afgelopen donderdag een heerlijke dag 

gehad. We zijn de dag begonnen met een pepernoten bingo. 

Daarna hebben we allerlei gekke spelletjes gedaan met 

pepernoten, bv pepernoten eten zonder je handen te 

gebruiken en wie de hoogste stapel kan maken van 

pepernoten? Daarna mochten we eindelijk naar Sinterklaas 

en hebben we flink gedanst samen met de pieten. In de 

middag hebben we ook nog pieten gym gehad. De kinderen 

hebben genoten!  

Nu is het tijd om samen de klas te gaan versieren voor kerst. 

Ook daar kijken de kinderen naar uit.  

 

 

Groep 5 

Afgelopen donderdag hebben wij een heerlijke 

sinterklaasviering gehad. In de ochtend was er tijd 

voor een pepernotenbingo met prijzen zoals: 

“Voor één dag kiezen naast wie je zit” of “Voor 

één dag met een pen van de juf schrijven”. De 

leerlingen thuis konden hier ook fijn bij 

aansluiten. Er is de hele week flink geoefend op 

het lied dat we voor Sinterklaas hebben gezongen. De leerlingen waren erg enthousiast en 

Sinterklaas en de Pieten vonden het prachtig. We zijn flink verwend door de Sint en hebben ’s 

middags met z’n allen spelletjes gespeeld.  
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Groep 6 

Afgelopen donderdag hebben wij een heerlijke sinterklaasviering gehad. In de ochtend hebben we 

surprise gedaan. De kinderen hebben elkaar verrast met mooie surprises en gedichten. De kinderen 

die op dat moment thuisonderwijs volgden, konden online meekijken hoe hun gedicht werd 

voorgelezen en de surprise werd opengemaakt. De Sint had onze klas ook goed verwend met 

cadeaus. We hadden enkele spelletjes gekregen voor in de klas en glittergelpennen.  

Daarna hebben we nog een online-quiz (Kahoot) gespeeld en zijn we nog even naar de gym gegaan. 

  
 

 

Groep 7 

In groep 7 was het natuurlijk ook feest op 2 december. De leerlingen hadden prachtige surprises 

gemaakt met goede gedichten. Alle cadeautjes waren duidelijk met zorg uitgekozen. Wat mooi dat 

leerlingen zich zo voor elkaar inzetten. De middag sloten we af met een reactiespel, een kahootquiz 

en samen spelletjes spelen. Dat je daar ook van kan leren, was nog nieuw voor ze. Maar wat dacht je 

van: tegen je verlies kunnen, regels overleggen, samen een spel kiezen en luisteren naar de ander. 

Kortom een gezellige dag. 

 
 

 

Groep 8 

Donderdag 3 december hebben we in de klas samen sinterklaas gevierd. De kinderen hebben 

prachtige surprises gemaakt. Ze hebben elkaar echt verrast, ook met mooie gedichten. Het 

klassencadeau is een apparaat om tosti's te bakken in de klas. Op maandag, woensdag en vrijdag 

worden er tosti's gebakken. Het cadeau is al in gebruik. 

's Middags hebben we gezamenlijke het spel 'Weerwolven’ gespeeld. Het was een zeer geslaagde 

dag. Complimenten voor allemaal. 



 

Nieuwsbrief De Brembocht | ’t Look  –  9 december 2021 
 

  

 

 

 

 

Bijlage: 
o Folder Voedselbank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


