Nieuwsbrief
Algemeen
In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over:
o Start van het schooljaar
o Informatiemiddag groep 1 t/m 8
o Verjaardag op school
o Vernieuwde beslisboom
o Investering speelzaal
o Blokhuttendag
o Besteding ouderbijdrage 2020-2021

Start van het schooljaar
Na een heerlijke vakantie, zijn we afgelopen maandag weer gestart. Het was fijn om alle
leerlingen weer te mogen ontmoeten en een speciaal welkom aan alle nieuwe leerlingen op
locatie ’t Look en locatie Huysackers. Allemaal een heel fijn en leerzaam schooljaar
toegewenst!

Informatiemiddag groep 1 t/m 8
Op donderdagmiddag 30 september organiseren we een informatiemiddag voor alle ouders
van de leerlingen van groep 1 t/m 8.
Deze middag is in plaats van de jaarlijkse informatieavonden. In deze nieuwe vorm krijgen de
kinderen een actieve rol bij het rondleiden van de ouders in de klas en het geven van
informatie. De leerkracht is in de groep aanwezig om eventuele vragen te kunnen
beantwoorden.
U ontvangt een uitnodiging via Parro waarop u zich kunt inschrijven voor een tijdsblok
tussen 15.00u en 17.20u. Op deze wijze zorgen wij voor voldoende spreiding in de school.

Verjaardag op school
Gedurende de lockdown werden de jarige leerlingen via Parro in het zonnetje gezet.
Aangezien de verjaardagen weer gevierd worden in de klas, zal er via Parro geen aandacht
meer aan besteed worden. Voorlopig mogen er alleen verpakte traktaties uitgedeeld
worden.
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Vernieuwde beslisboom
In de bijlage vindt u weer een vernieuwde versie van de beslisboom bij rondom COVID-19.

Investering speelzaal
De speelzaal voor de kleuters op locatie
‘t Look heeft een nieuwe frisse
uitstraling gekregen. Niet alleen de wand
is aangekleed, maar ook divers materiaal
is aangeschaft. Deze materialen bieden
weer nieuwe mogelijkheden om de
kleuters uit te dagen op motorisch vlak.

Blokhuttendag
Op donderdag 16 september staat de jaarlijkse
Blokhuttendag gepland. Dit is een onderdeel van
ons schoolbrede project ‘Iedereen hoort erbij’.
De eerste weken van het schooljaar staan in het
teken staan van groepsvorming en een fijne sfeer in
de groep vanuit de methode KIVA.
Normaal wordt deze dag georganiseerd bij een
Blokhut, maar dat is helaas dit jaar niet mogelijk.
Daarom zal de Blokhuttendag plaatsvinden bij de
kinderboerderij. Deze dag is gericht op
groepsbindende activiteiten en daarnaast hebben de groepen in de bovenbouw een
gezamenlijke missie.
‘Samen maken wij het verschil’
De leerlingen gaan te voet vanaf school. Zorg dat uw zoon/dochter sportieve kleding en
schoenen aan heeft deze dag.
We willen de ouders van de AC graag bedanken voor hun inzet en bijdrage aan deze dag!
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Besteding ouderbijdragen 2020-2021
Ondanks de coronamaatregelen hebben we het afgelopen schooljaar toch leuke activiteiten
neer kunnen zetten. In het cirkeldiagram willen wij aangeven hoe wij de ouderbijdragen
besteed hebben het afgelopen jaar.
Mocht u vragen hebben over de besteding van de gelden kunt u contact met ons opnemen
via info@acbrembocht.nl
Activiteiten Commissie (AC)
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
We hebben een super fijne start met elkaar
gemaakt. De juffen zijn enorm trots op alle
kleuters.
In de kring hebben we op verschillende
manieren naamspelletjes gespeeld. Zo leren
we wie er allemaal in de klas zitten.
Ook zijn er veel organisatorische zaken zoals naamkaartjes, inhangen op het keuzebord,
toiletbezoek, fruit eten en drinken, lunchen, wat staat waar, luister- en zithouding, spelen
met de buiten materialen, regels en afspraken tijdens het buitenspel, een rij maken binnen
en buiten... verteld, herhaald én geoefend.

Groep 3
De eerste week in groep 3 zit er bijna op! Met
gespannen snoetjes, maar ook met heel veel zin zijn we
afgelopen maandag gestart. Het is een leuke en
gezellige klas die al heeft laten zien hard te kunnen
werken. Wij als juffen zijn enorm trots op deze kanjers!
Naast de nieuwe vakken zoals lezen, schrijven en
rekenen besteden we ook veel aandacht aan
groepsvorming. Het vormen van een hechte groep
waarin iedereen zich thuis voelt. Het opstellen van
groepsafspraken “een recept voor een fijne klas” hoort hier ook bij.
Groep 4
De eerste week zit er alweer bijna op.
De kinderen hebben deze week voor de eerste keer kennis
gemaakt met spelling en leesmethode Karakter. Ook
hebben we de hoofdletters A en B al geleerd.
Volgende week gaan we starten met de methode van
taal en rekenen.
Oefenen met samenwerken is een erg belangrijk onderdeel
op school. Dat hebben we gisteren gedaan door samen een
bouwwerk te maken of een spelletje.
Het overleggen en taken verdelen ging al erg goed.
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Groep 5
We zijn fijn gestart in groep 5. Sommige leerlingen vonden
het wel spannend, maar dat was zo verdwenen toen zij alle
klasgenoten weer zagen. De leerlingen hebben elkaar veel
verhalen kunnen vertellen over de fijne zomervakantie die
ze hebben gehad. Deze week zijn wij er achter gekomen
dat goed communiceren nog erg moeilijk kan zijn. Zelfs als
je dezelfde tekening voor je neus hebt. Het is dus erg
belangrijk om situaties goed en duidelijk uit te praten,
zodat iedereen elkaar begrijpt.

Groep 6
We hebben een goede start gemaakt in groep 6. We hebben
verjaardagskalenders en boekenleggers geknutseld. We hebben al
een dictee gemaakt. En hebben bij taal een rekenen wat stof
herhaald. Daarnaast hebben we in de klas ook regels opgesteld over
de manier waarop wij het fijn vinden om met elkaar om te gaan.
Deze regels komen ook in de klas te hangen, zodat we hier
regelmatig aan herinnerd kunnen worden.

Groep 7
Maandag zijn we gestart met het bespreken van de vakantie aan de hand van foto's
(bedankt daarvoor).
De middag hebben we al fijn gewerkt aan het thema
‘iedereen hoort erbij’ door samenwerkspelletjes te doen.
Ook op andere manier zijn we bezig om elkaar beter te
leren kennen, bijvoorbeeld delen wat je thuissituatie is.
Daarnaast wordt er al hard gewerkt aan breuken,
aanhalingstekens en het invullen van de agenda. Oftewel,
echt de zaken die passen in groep 7.

Groep 8
Groep 8 is enthousiast begonnen aan hun laatste Brembocht-schooljaar.
Naast de gewone vakken hebben we ook aandacht besteed aan groepsvormende
activiteiten.
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We hebben een klassenvergadering gehad waarin we de groepsdoelen en regels besproken
hebben.
Groep 8 heeft verschillende commissies waarin de kinderen mee mogen denken over het
organiseren van de activiteiten in de loop van dit schooljaar. Voorbeelden daarvan zijn:
Sinterklaas, handvaardigheid, musical.

Bijlagen:
o Brede school Veldhoven – flyer workshops
o Vernieuwde beslisboom bij klachten rondom COVID-19
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