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Algemeen 

 

Vandaag leest u o.a. meer informatie over: 

- Kinderboekenweek 2020 

- Ophalen kinderen groepen 1,2 en 3 

- Ouderbijdrage 

- Keukenblokjes 

- Brede school Veldhoven en Jongerenwerk Veldhoven 

- Informatie uit groep 1-2 en 3-4-5 

 

 

Kinderboekenweek 2020 

Van 30 september tot en met 11 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema dit 

jaar EN TOEN…!  

                                                      

  

  

Vanaf 1 oktober zal er in alle groepen op verschillende manieren aandacht besteed worden aan 

de Kinderboekenweek!! 

In de groepen 1 t/m 3 wordt in deze periode onder andere iedere ochtend in de groep een 

boekenkring gehouden. De kinderen mogen dan hun lievelingsboek mee naar school nemen en 

hier kort iets over vertellen. Hoe heet het boek? Over wie gaat het boek? Waarom is dit je 

lievelingsboek? etc..........De boeken zullen deze dag een speciaal plekje in de klas krijgen 

In de groepen 4 t/m 8 zullen we ons onder andere  gaan voorbereiden op de voorleeswedstrijd. 

In de klas zullen voorrondes gehouden worden. 

Op vrijdagmiddag 16 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met de grote 

voorleeswedstijd en zal na een spannende finale de nieuwe voorleeskampioen van de 

Brembocht bekend worden. 

 

Ophalen kinderen groepen 1/2 en 3 

Tijdens het ophalen merken wij (en met ons een aantal ouders) dat het erg druk is rondom het 

kus&zwaaipad. 

 

Om na schooltijd de 1,5 meter afstand op het zwaaipad te blijven waarborgen vragen we u het 

volgende: 
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• Kom op afstand naar het zwaaipad nadat de groepsleerkracht hiervoor het signaal heeft 

gegeven. 

• De ouders waarvan het oudste kind in de kleutergroep zit, halen hun kind om 14:10 uur 

op via het kus&zwaaipad. De overige groep ouders komt vanaf 14:15 uur over het 

kus&zwaaipad hun kind ophalen. 

• Ter hoogte van de gekleurde cirkel stuurt de leerkracht het kind naar hun ouder. 

• Houd de in- en uitgang van het zwaaipad (de hekjes) vrij, zodat ouders hier met in 

achtneming van de 1,5 meter afstand doorheen kunnen lopen.  

• Loop vervolgens samen met uw kind meteen door op het zwaaipad, het schoolplein af. 

• Ook willen we u vragen om alleen over het zwaaipad te komen. Wanneer u met twee 

komt, blijft een volwassenen op gepaste afstand buiten het schoolplein wachten. 

• Afspreken, kletsen enz. vindt plaats buiten het schoolplein, dit om opstoppingen te 

voorkomen. 

 

 

Ouderbijdrage 

Deze week heeft u vanuit de Activiteiten Commissie een email ontvangen met daarin een 

verzoek tot betaling van de Ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021. Vanaf nu kunt u  

gemakkelijk betalen met iDEAL. Indien u deze email niet heeft ontvangen, zit hij mogelijk bij de 

ongewenste e-mails/ spam box. 

 

Nieuw 

In de zomervakantie zijn in de groepen 1-2 en in de teamkamer de keukenblokjes vervangen. 

Wij zijn heel blij met het resultaat.  
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Nieuwe website Brede school en Jongerenwerk Veldhoven 

Vanaf nu zijn de nieuwe websites online. Dit wordt gevierd met een leuke winactie. (zie bijlagen)  

 

 

 

Groep 1-2 

We zijn in de groepen 1-2 druk bezig met het thema 

dieren. De dierentuin wordt al steeds groter en voller met 

verschillende dieren.  We hebben kaartjes uitgeprint en 

uitgeknipt, zodat de klanten die in onze dierentuin komen 

een kaartje krijgen om de dierentuin te bezoeken. De 

kinderen uit de ander groepen hebben ook geholpen om 

dierenverblijven te maken voor onze dierentuin. We 

spelen regelmatig in onze dierentuin. De kinderen spelen 

verschillende rollen in de dierentuin zoals een gids, 

kaartverkoper en dierenverzorger. We hebben ook een 

bordje gemaakt met open en gesloten. 

Samen met de kinderen van groep 4 hebben we geoefend hoe we een telefoongesprek kunnen 

voeren als we een kaartje willen kopen bij de dierentuin. De kinderen konden dit al erg goed en 

gebruiken dit ook tijdens het spelen in de speelhoek. 

 

Deze week hebben we bij de weektaak de letter ‘j’ geschreven en woorden 

bij de letter benoemd. Ook zijn we op ons blad op zoek gegaan naar de 

letter ‘j’. Deze week en volgende week staat de letter ‘aa’ van aap centraal 

in de klas. We gaan de woorden benoemen die erbij horen en we hebben 

ook al gemerkt dat er veel woorden zijn waarbij de ‘aa’ in het midden van 

het woord staat. De woorden die we opnoemen proberen we ook al samen 

te hakken.  

 

Deze week kunnen we ook kiezen om in een andere groep te gaan spelen en werken. In groep 1-

2A kun je een dierenpuzzel maken, in groep 1-2B kun je dierenhokken bouwen met kleine 

blokjes en in groep 1-2 Huysackers zijn we met duplo een grote dierentuin aan het bouwen. Bij 

de duplo leren de kinderen om met de blokken te metselen, zodat de hokken stevig gebouwd 

worden. Daarnaast moeten de hokken 3 bouwstenen hoog zijn, zodat ze er niet uit kunnen 

springen. Deze kunnen we ook laten staan! Super gaaf is dat. 
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Groep 3-4-5 

We zijn de afgelopen weken weer hard aan het werk in de groep! Groep 

3 heeft al een begin gemaakt met Kern 2 van veilig leren lezen, heel 

knap! De groepen 4 en 5 hebben inmiddels ook al het eerste blok van 

rekenen en spelling achter de rug.  

In de groep leren we nu ook over dieren. 

Bijvoorbeeld over schutkleur, maar ook wat het 

verschil is tussen de dieren in de dierenwereld. 

Fijn om de betrokkenheid bij de kinderen te 

zien. 

Vorige week hebben we samen met de andere kinderen van de school 

zwerfafval opgehaald in de buurt.  

 

 

 

 Groep 1-2-3-4-5 

Vandaag kreeg groep 3/4/5 een rondleiding in de 

dierentuin van groep 1/2. Heel interessant! Daarna hebben 

beide groepen de dierentuin nog uitgebreider gemaakt met 

naambordjes en nieuwe hokken. Werk in uitvoering dus! 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

-  Flyer - Brede school Veldhoven en Jongerenwerk Veldhoven 

 

 

 

 

 

‘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/

