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Algemeen 

 
Vandaag leest u onder andere meer informatie over:  

o Terugblik ophalen van het lespakket en rondleiding 

o Vakantierooster 2021-2022 

o Nationale Voorleesdagen 

o Nieuws uit de groepen 

 

Terugblik ophalen van het lespakket en rondleiding  
Afgelopen maandag hebben de leerlingen voor de eerste keer het lespakket opgehaald op 

de nieuwe locatie in Huysackers. Het ophalen van de lespakketten en de aansluitende 

rondleidingen (coronaproof) zijn prima verlopen.  

Het was fijn om te zien dat alle leerlingen en ouders zo enthousiast waren over de nieuwe 

inrichting van de verschillende lokalen. Afgelopen dinsdag stond er een artikel in het 

Eindhovens Dagblad over dit moment. Mocht u dit gemist hebben, kunt u dit artikel 

teruglezen via https://www.ed.nl/veldhoven/coronaproof-een-kijkje-nemen-op-de-nieuwe-

basisschool-in-veldhoven~aba53e34/  

We zijn als team trots op de inrichting van de nieuwe lokalen en zijn deze week fijn gestart 

gedurende de noodopvang-momenten. Verderop in de nieuwsbrief treft u enkele foto’s van 

de diverse lokalen. 

Momenteel ligt er veel water om het gebouw heen. Met name vóór de speelplaats liggen 

grote plassen. De gemeente is hierover geïnformeerd en zij hebben daar actie op gezet. 

Daarnaast is vanuit school het verzoek gedaan om de afscheiding rondom de speelplaats zo 

snel mogelijk te plaatsen.  

 

 

Vakantierooster Veldvest 2021-2022  

De GMR (Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad) van Stichting Veldvest heeft een 

positief advies uitgebracht over het vakantierooster 2021-2022.  

Dit en meer informatie kunt u lezen op: www.veldvest.nl/ouders/vakantierooster 

In de bijlage en op onze website www.brembocht.nl is het vakantierooster toegevoegd. 

 

 

 

 
Nieuwsbrief  
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Lokaalinrichting  

                            

                        Groep 1-2                                                                      Tussenlokaal 

 

                             

                                             

 

 

 

 

 

 

 

                            

Groep 3-4-5 

 

 

Nationale Voorleesdagen 

Donderdag of vrijdag a.s. 

besteden we tijdens het 

groepsmoment in MSTeams 

aandacht aan de Nationale 

Voorleesdagen.  
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Nieuws uit de groepen 

Noodopvang 
Dinsdag 19 januari is de school voor de eerste 

keer open geweest voor de noodopvang. We 

hebben lekker gespeeld met de nieuwe 

materialen. De materialen van de speelzaal 

zijn al uitgeprobeerd! Wat was het leuk en 

gezellig! 

 

  

 

 

 

Groep 1-2 

Afgelopen 2 weken hebben de kinderen thuis 

gewerkt aan het thema ‘winter’. Ze hebben 

mogen meten met sjaals, de sjaals mogen 

sorteren, wanten vouwen/knutselen, 

springen met kikker, proefje met ijs, vogels 

spotten etc. De kinderen hebben hier met 

veel plezier aan gewerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3-4-5 

De afgelopen weken hebben de kinderen thuis hard 

gewerkt. Ook is het fijn geweest om kinderen weer 

even in het ‘echt’ te zien afgelopen maandag. We 

gaan er de komende weken weer het beste van 

maken. Ondertussen mocht ik in de noodopvang 

doen wat ik het stiekem heel leuk vind.. het 

voorlezen uit een prentenboek.  
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Bijlage:  

 

o Vakantierooster Veldvest 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


