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Algemeen 

 

Parro privacy instellingen beeldmateriaal  

In Parro kunt u aangeven hoe u wenst dat school omgaat met de privacy van uw zoon/dochter. 

Wij vragen u jaarlijks om deze gegevens te controleren en aan te passen daar waar nodig. U 

kunt dit doen via de volgende stappen: 

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

• Tik op Profiel en scrol naar het kopje 'Mijn kinderen'. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

 

Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. Wilt u later in 

het schooljaar uw voorkeuren wijzigen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. 

 

Informatieavonden 

Volgende week zijn de jaarlijkse informatie avonden. Op deze avond vertellen wij u meer over 

het werken in de groep, de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen en laten we zien hoe 

KIVA vormgegeven wordt binnen de groepen.  

I.v.m. de maatregelen rondom Covid-19 vragen wij u zich vooraf aan te melden via Parro. Dit 

kunt u doen door in de agenda van Parro op het handje te klikken.  

We vragen u het volgende:  

o Per gezin maximaal 1 persoon aanwezig.  

o U komt binnen via de aangegeven ingang.  

o Helaas schenken we dit jaar geen koffie/ thee.  

o Bij binnenkomst graag u handen desinfecteren.  

o Invullen gezondheidscheck (u kunt eventueel een eigen pen of potlood meenemen) 

o De toiletten zijn deze avond niet toegankelijk.  

o  

We hopen u te verwelkomen op deze avond! 
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Oproep Medezeggenschapsraad/Schoolraad 

Mocht u interesse hebben in deelname aan de Schoolraad als SR of MR lid dan kunt u dit 

uiterlijk 21 oktober 2020 kenbaar te maken via mr.brembocht@veldvest.nl. Voor meer uitleg 

verwijzen wij u naar de reeds verstuurde brief. Tijdens de ouderavonden wordt hierover per 

groep extra uitleg gegeven. 

 

 

Groep 1-2 

Deze week zijn we in de groep voornamelijk bezig 

geweest met de kleuren en de vormen te 

herkennen en te benoemen. Vooral de vormen; 

cirkel, driehoek, vierkant en rechthoek hebben nu 

de aandacht. We hebben de voeldoos gebruikt om 

te raden welke vorm we in onze hand hadden. Dit 

gaat al erg goed. 

 

We hebben samen besproken hoe we alle 

onderdelen van ons lichaam noemen. We hebben een leerling overgetrokken en daarbij hebben 

we d.m.v. kaartjes de verschillende delen gekleurd van ons lichaam. We gaan ook de woorden 

er proberen bij te schrijven!  

 

Deze week zijn we ook begonnen met de ik-tafel. Na deze week is iedereen aan de beurt 

geweest en weten we meer van elkaar. Het is erg leuk om te horen wat de hobby’s van de 

kinderen zijn en waar ze van houden!                                     

 

 

Groep 3-4-5 

We zijn de afgelopen weken met veel dingen bezig 

geweest in de groep. Zo zijn in groep 3 de eerste letters 

geleerd en de eerste woordjes gelezen en geschreven. 

Heel knap! Ook fijn om te zien dat de oudere leerlingen 

helpen met het stempelen van woordjes en het 

benoemen van letters! Zo helpen we elkaar op een fijne 

manier. Deze weken zijn we nog volop bezig met het 

beter leren kennen van elkaar. We hebben 

samenwerkingsopdrachten gedaan (het maken van een 

tekening) en er zijn gedichten gemaakt! Kortom, wij vervelen ons niet. 
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Groep 1-2-3-4-5  

We hebben samenwerkingsspelletjes in de speelzaal gedaan om elkaar beter te leren kennen. 

Terwijl de leerkracht de pittenzakjes uit de bak gooide zorgde de leerlingen er samen voor dat 

de bak niet leeg raakten. Daarna zijn we met balletjes en ballonnen naar de andere kant van de 

zaal gelopen. In tweetallen moesten we ervoor zorgen dat de bal of ballon tussen beide 

personen bleef zitten. Met een klein balletje was dat best lastig!  

Daarnaast zijn we ook bezig geweest met samen een huis 

bouwen met verschillend constructiemateriaal zoals; 

lego, kapla, kleine en grote blokken. Daarbij dachten we 

ook aan de ramen en deuren die er in een huis zitten. Dit 

was soms wat lastig, maar door dit met elkaar te doen 

was het erg gezellig. 

Tot slot hebben we nog een activiteit gedaan met de 

parachute. De leerlingen en leerkrachten waren erg 

enthousiast en het was ook erg gezellig! 

 

Bijlagen: 

- Typetuin - Typecursus 

- Bredeschool Veldhoven - activiteitenaanbod 

 

 

 

 

 

‘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/

