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Algemeen 

 

Vandaag leest u o.a. meer informatie over: 

- Werkzaamheden tijdelijke voorzieningen 

- Leerlingenraad 

- Ouderbijdrage 

- Kerstdiner 

- Nieuws uit de groepen 

- Ervaringen van nieuwe ouders 

 

 

Werkzaamheden tijdelijke voorzieningen 

Ondertussen zijn de eerste zichtbare werkzaamheden voor 

het plaatsen van de tijdelijke voorziening gestart in de wijk 

Huysackers. Uiteraard volgen we dit proces met alle 

leerlingen. De eerste foto’s en filmpjes zijn al bekeken! De 

groep 3-4-5 is al een kijkje gaan nemen op de bouwlocatie. 

We bedanken de ouders voor het doorsturen van het 

beeldmateriaal. 

Vorige week zijn de laatste bestellingen, wat betreft 

inrichting en materiaal, de deur uit gegaan. De afgelopen 

maanden zijn we hier volop mee bezig geweest. Samen met 

het team en ondersteuning vanuit externen zijn we 

gekomen tot een mooi resultaat! Naast het feit dat alle 

leerlingen een eigen werkplek hebben, zorgen we ook voor 

andere werkplek-mogelijkheden. Deze andere werkplekken 

stimuleren de samenwerking of zijn te gebruiken als rustige 

werkplek. Tevens bieden deze werkplekken de mogelijkheid 

om staand te overleggen met elkaar of te werken.  

Geregeld vindt er overleg plaats met partners zoals de bibliotheek Veldhoven en Kindcentrum 

NummerEen. Op de nieuwe locatie komt ook een bibliotheekpunt. Afgelopen dinsdag zijn de laatste 

acties uitgezet zodat er vanaf januari ’21 gestart wordt met Bibliotheek op school. De (start)collectie van 

de bibliotheek bestaat uit maar liefst 125 nieuwe boeken, waardoor de leerlingen voldoende keus 

hebben. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Bij de start hebben we 5 lokalen ingericht. De BSO-ruimte 

van Kindcentrum NummerEen zal grenzen aan één van de leslokalen.  

We verheugen ons enorm om te starten op de volledig nieuw ingerichte locatie.  

We kunnen nu echt gaan aftellen! 

 

 

Nieuwsbrief 

Huysackers    
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De Leerlingenraad 

Ook dit schooljaar hebben we een hele actieve Leerlingenraad op De Brembocht. Vanuit onze visie 

‘Samen maken wij het verschil’ vinden we het belangrijk om leerlingen medeverantwoordelijk te maken 

voor het onderwijs en de sfeer op De Brembocht. 

Burgerschapsvorming ‘De Basisschool als oefenplaats’ 

Burgerschapsvorming gaat uit van drie domeinen: democratie, participatie en identiteit. We willen 

leerlingen op De Brembocht leren om samen verantwoordelijkheid te dragen voor de school 

(participatie). We vinden het belangrijk dat kinderen leren wat het betekent om deel uit te maken van en 

inspraak te hebben in een gemeenschap (democratie). We leren kinderen hun eigen keuzes te maken en 

te uiten, respect te hebben voor die van anderen en om te gaan met verschillen (identiteit).   

 

Doel leerlingenraad: 

o Leerlingen leren medeverantwoordelijk te zijn (MEE WETEN, MEE DENKEN, MEE BESLISSEN). 

o Het bevorderen van een cultuur waarin leerlingen en leerkrachten met erkenning van verschillen 

in positie, rol en verantwoordelijkheid in gesprek gaan met elkaar over leren en ontwikkeling.  

o De leerlingen vertegenwoordigen de leerlingen van de hele school. Onze visie ‘Samen maken wij 

het verschil’ geven we op deze wijze concreet vorm. 

o De leerlingen maken kennis met de democratische beginselen en daarmee actief burgerschap. Ze 

ondervinden tevens wat realistisch en haalbaar is.  

De leerlingenraad bestaat uit totaal 6 leerlingen, twee 

leerlingen per groep uit de groepen 6, 7 en 8. Ze zijn 

door de eigen groep gekozen om de groep te 

vertegenwoordigen tijdens de 

leerlingenraadvergaderingen. De leerlingenraad komt 

1 maal per maand bij elkaar. De onderwerpen die 

besproken worden komen vanuit de groepen, het 

team en/of de ouders van de activiteitencommissie.  

De leerlingen stellen zich graag even voor: 

o Ik ben Reno en ik zit in groep 6. Ik vind het leuk in de leerlingenraad omdat je mag meedenken en 

iedereen luistert naar elkaar. 

o Ik ben Cathy en ik zit ook in de leerlingenraad. Dat is erg fijn omdat je mee mag denken over de 

school. 

o Ik ben Mara en ik zit in groep 7. Ik vind het leuk om mee te doen met de leerlingenraad want je 

mag meedenken over activiteiten. 

o Ik ben Emily en ik zit in groep 7. Het is fijn om in de leerlingenraad te zitten omdat het fijn is om 

een stem te hebben als leerling en als klas. 

o Hallo, ik ben Meryem en ik zit in groep 8. Ik vind het fijn dat ik in de leerlingenraad zit omdat we 

mee mogen praten en besluiten over dingen van de school. Het is leuk dat we ideeën mogen 

bedenken over feestdagen en zaken in de school. Dus we mogen meebeslissen wat er op school 

gaat gebeuren. 

o Ik ben Tygo en zit in groep 8.Ik vind het leuk in de leerlingenraad omdat ik mee kan beslissen over 

de dingen van de school en we luisteren naar wat de kinderen leuk vinden. 
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Plastic afval scheiden | Initiatief vanuit de leerlingenraad  

De leerlingenraad heeft het initiatief genomen om, naast papier, ook 

plasticafval te gaan scheiden op school. Ze hebben daarvoor een flessenactie 

georganiseerd om de afvalbakken voor een gedeelte van te bekostigen.  De 

afgelopen week hebben ze voorlichting gegeven in de groepen. Door de hele 

school hangen posters met daarop informatie over plastic afval.   

                                               

 

 

 

 

 

Herinnering ouderbijdrage 

Gisteren heeft de activiteitencommissie per email herinneringen verstuurd voor de betaling van de 

vrijwillige ouderbijdrage. 

 

 

Kerstdiner 

Het duurt nog even voordat het kerst is, maar toch willen we jullie alvast op de hoogte brengen van het 

volgende: in verband met de huidige Coronamaatregelen kunnen wij het kerstdiner dit jaar helaas niet 

door laten gaan. In plaats daarvan zullen wij een alternatieve kerstviering onder schooltijd houden. 

Verdere informatie hierover volgt t.z.t. 

 

 

Groep 1-2 

Met woordenschat hebben we samen de woorden gegroepeerd. Door middel van de plaatjes kunnen de 

kinderen het woordweb nu ook lezen. Dit ging al vrij vlot. Een bolster blijft wel een lastig woord om uit te 

spreken.    

 

Met kapla hebben we samen nog een hele mooie spin gemaakt. Wat waren de poten lastig om te maken, 

ze bleven niet goed staan. Na een tijdje kwamen we erachter dat we ze tussen de blokken moesten 

zetten.  
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Groep 3-4-5 

Pilot Gynzy 

Sinds het begin van het jaar werken we in de groepen 4 en 5 met een pilot van Gynzy. Gynzy is een 

digitaal leermiddel voor het basisonderwijs. Wanneer er rekenen en spelling op het programma staat, 

gaan de leerlingen na de instructie van de leerkracht aan de slag op Chromebooks voor de individuele 

verwerking van de les. De opgaven worden niet meer in een werkboek of schrift gemaakt, maar digitaal 

verwerkt. Dat heeft als voordeel dat je als leerkracht ‘live’ de antwoorden van de leerlingen kunt volgen. 

Wanneer je ziet dat een leerling het niet begrijpt of zich vaak vergist, kun je direct bijsturen waar nodig. 

Ook zien de leerlingen direct of ze een opdracht goed hebben gedaan of dat ze deze nog moeten 

verbeteren. De leerkracht kan extra uitdaging of extra oefensoftware klaarzetten voor de leerlingen die 

dat nodig hebben. Omdat de leerlingen niet meer in een schrift of werkboek werken is het belangrijk dat 

ze op een wisbordje leren de juiste strategie te gebruiken. Het beheersen van strategieën is een 

voorwaarde om door te kunnen met de leerstof.  

De leerlingen zijn enthousiast, ze geven aan dat ze veel opdrachten kunnen maken.  Ook vinden ze het 

fijn om te zien of het antwoord goed of fout is, zodat ze het kunnen verbeteren. En dat de meester kan 

meekijken met het werk dat ze maken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het feit dat we digitale middelen inzetten op diverse vakgebieden blijft het gebruik van lesboeken 

en werkboeken (schrijven) van belang.  

Samen bussommen maken 

In groep drie zijn we bezig met het maken van bussommen. Lise 

en Emma hebben samen op het digibord geoefend! Dat was een 

prima samenwerking.  
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Wandeling naar onze nieuwe school in Huysackers 

Omdat we tijdelijk niet in de gymzaal terecht kunnen, hebben we afgelopen vrijdag een wandeling 

gemaakt naar onze nieuwe school in aanbouw in Huysackers. Het was prima weer voor een stevige 

wandeling. Samen hebben we gekeken waar de school komt te staan en of er al iets te zien was. Ook 

hebben we een klein kijkje genomen in de wijk om naar de huizen in aanbouw te kijken. Toch wel 

indrukwekkend, al die bouwvakkers volop aan het werk.  

    

 

 

Groep 1-2-3-4-5 

Herfstwandeling 

Met alle kinderen hebben we vorige week een herfstwandeling gemaakt in de omgeving van de 

kinderboerderij. Het was prima weer voor een mooie herfsttocht. Gelukkig kwamen we allerlei 

paddenstoelen tegen, mooi gekleurde bomen en we hebben zelfs een buizerd van dichtbij gezien! 

 

 

Kabouters vouwen 

Omdat we over de herfst werken hebben we deze week 

met alle leerlingen kabouters gemaakt. Deze hebben we 

gemaakt door gebruik te maken van verschillende 

vouwtechnieken. Bij deze opdracht hebben we elkaar 

geholpen om tot een mooi eindresultaat te komen.  
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Ervaringen nieuwe ouders De Brembocht | Huysackers  

In deze rubriek delen wij ervaringen van nieuwe ouders op De Brembocht | Huysackers 

Wij zijn de ouders van 2 jongens op de Huysackers, 1 zoon van 7 jaar en 1 zoon van 4 jaar. Wij hebben 

voor de Huysackers school gekozen omdat wij zelf daar komen te wonen en de visie sprak ons aan. 

We vonden het spannend, de school is pas sinds augustus 2020 geopend met kleine klasjes. 
De jongens hebben het allebei ontzettend fijn! Ze gaan elke dag met veel plezier naar school en dat is veel 
waard. 
We merken dat het ook erg persoonlijk is omdat het juist nog “klein” is. 
Al met al, heel blij dat wij hiervoor gekozen hebben! 
 

Rachelle Avedisian (zoon in groep 1-2 en zoon in groep 4 van 3-4-5) 

 

Heel eerlijk: We hebben behoorlijk getwijfeld of we onze dochter nu al moesten laten overstappen naar 

de Brembocht. Zouden we niet beter kunnen wachten tot de uiteindelijke school er staat op de nieuwe 

locatie? Of totdat de klassen wat groter zijn? Wij dachten ook geen voorstander te zijn van 

combinatieklassen. Na een paar prettige gesprekken (met Karen) hebben we toch de knoop doorgehakt 

om nu al over te stappen. En echt, we hebben nog geen seconde spijt gehad! Het Huysackers team op de 

Brembocht is ontzettend betrokken. Er is alle aandacht voor de kindjes maar ook als ouder worden wij erg 

goed geïnformeerd over hoe het met onze dochter gaat op school. Heel fijn! Ook de combinatieklas blijkt 

ideaal. De kinderen helpen en leren van elkaar.   

De aanstaande verhuizing van de school kan misschien best een beetje spannend zijn maar de 

leerkrachten doen er alles aan om er juist ook iets leuks van te maken. Zo zijn ze laatst met de 

Huysackersklassen naar Huysackers gewandeld om te zien waar de school komt en waar iedereen gaat 

wonen. Ook wordt er in de klas gesproken over de ontwikkelingen op de bouw. De kindjes worden er echt 

bij betrokken.   

Kortom, we zijn echt alleen maar blij met onze keuze!   

Susanne van Heumen (dochter in groep 3 van 3-4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Samen maken wij het verschil’ 

 

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.brembocht.nl of op www.scholenopdekaart.nl 

http://www.brembocht.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/

