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NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Optreden
Vrijdagmiddag sluiten we ons herfstthema af met
een dans en een liedje voor de ouders.
Wij zijn er bijna klaar voor:
 De parapludans zijn we volop aan het
oefenen met alle kleuters. Nog even de
puntjes op de i, zodat we er vrijdagmiddag
klaar voor zijn!


Nationaal Schoolontbijt
Morgen is het schoolontbijt. Wilt u uw kind een
bord, beker en bestek meegeven (graag
voorzien van de naam van uw kind).

we maken enthousiast allerlei
‘heksensoepjes’ met vreemde ingrediënten.
Tja… en dan gebeurt er wel eens wat we
niet willen. ….?!
Nieuwsgierig geworden? Om 14.00 uur start
ons optreden in de kleutergymzaal waarbij u
van harte welkom bent!

Schoolfruit
In tegenstelling tot het bericht van vorige week
krijgen de kinderen het schoolfruit op woensdag,
donderdag en vrijdag. Reden hiervan is dat het
fruit pas dinsdagmiddag geleverd wordt. Zie voor
verdere informatie de bijlage.
Sinterklaas
De Sinterklaasperiode gaat binnenkort
van start in Nederland en natuurlijk ook
op de Brembocht! In dit bericht vindt u
alvast een aantal belangrijke data.
Op vrijdag 17 november (de vrijdag voordat
Sinterklaas in Nederland aankomt) mogen alle
kinderen hun schoen zetten in de klas. Zorg
ervoor dat uw kind op deze dag een extra
(gym)schoen meeneemt.
Op dinsdag 5 december hebben we een
Sinterklaasviering op school. De Sint zal de
kinderen in de loop van de ochtend en middag
bezoeken. De kinderen van de groepen 6 t/m 8
verrassen elkaar met surprises op deze dag.

Gelukt! Groep 1-2B met z’n allen onder de grote
paraplu!


Tijdens de rekenlessen werken we over
“potten en pannen” : het netjes dekken van
de eettafel, tellen en sommetjes maken met
bestek, borden, bekers en servetten, een
grafiek maken over het broodbeleg dat de
kleuters ’s ochtends gegeten hebben.



Tijdens de taallessen praten we over de
inhoud van het ontbijt, de lunch en het diner.
We sorteren soorten fruit, soorten groenten
en overige etenswaren. Ook leren we
werkwoorden die met koken en bakken te
maken hebben zoals bv roeren, deeg
kneden e.d. We maken hierbij ook de
gebaren en raden van elkaar wat we
voordoen.



We hebben de letter h van haas
aangeboden.
Kinderen mogen voorwerpen meebrengen
die beginnen met de letter h.

Studiedag
Volgende week woensdag, 15 november, zijn
alle kinderen vrij vanwege een studiedag van het
team van BS De Brembocht.

Student
Timon Dirkx heeft zijn stage in groep 1-2B / op
onze school afgebroken i.v.m. tussentijds
veranderen van studierichting.
Groep 3
Gym/ Judo
Vandaag hebben de kinderen tijdens de
afsluitende judo clinic in sporthal Den Ekkerman
laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Het
was een mooie afsluiting van de leerzame
judolessen.
Vanaf maandag gaan we verder met de reguliere
gymlessen en nemen de kinderen weer
gymspullen en gymschoenen mee.

Groep 5
Week van het respect
Ook wij hebben een les besteed aan het
‘’luisteren’’ naar elkaar. D.m.v. een filmpje, het
gesprek en oefenvormen, zijn we er achter
gekomen wat juist wel/niet fijn is bij het luisteren.
Dans
Groep 5 doet mee aan Veldhoven Danst!
De komende weken zal er op de vrijdag (gymles)
een dans ingestudeerd worden.
Op zaterdag 23 december mogen de kinderen
deze dans laten zien in theater de Schalm.
Wij hopen op veel dansplezier.
Toetsen
Deze week is er een aantal toetsen afgenomen,
deze kunt u terugzien in Parnassys. Ze zijn ook
in de klas met de kinderen besproken.
Klassendienst
Volgende week zijn Tygo en Sara aan de beurt.
Groep 6

Week van het respect
Deze week is de week van het respect. Tijdens
de judolessen kwam het woord respect al naar
voren, respect tonen voor de winnaar.
In de groep hebben we aan de hand van een
filmpje over Bert & Ernie (en de banaan in het
oor van Ernie) gesproken over ”luisteren”. Wat
is fijn als je met elkaar in gesprek bent en wat
juist niet. Naar elkaar luisteren is een belangrijke
vorm van respect.
Reserve kleding
Mocht u nog reserve kleding hebben voor een
ongelukje, dan ontvangen wij dit graag.
Lezen
Deze week ronden we kern 3 af. Op vrijdag
mogen alle kinderen weer bij de juf lezen om te
laten horen hoe goed ze dat al kunnen.
Maandag starten we met kern 4!
Groep 5 t/m 8

Fietsverlichting
Op maandag 13 november controleren meneer
Guus en meneer Gerard onze fietsverlichting.
De kinderen mogen die dag op de fiets komen,
zodat ook hun fietsverlichting in orde kan worden
gemaakt.

Taal/Spelling
Deze week zijn we met een nieuw
blok begonnen met als thema: Mode.
Tijdens de spellinglessen leren we de woorden
die met een C geschreven worden. De nieuwe
woordenschatwoorden van de taalles zijn :
spotgoedkoop, betaalbaar, peperduur, hip,
beeldig, kirren, op grond van ,slagen, waaronder,
overstuur, geen hoge pet van iemand op
hebben, iemand stroop om de mond smeren.
Topografie
Tijdens de Aardrijkskundelessen besteden we
tijd aan de topografie van Nederland. Na de
provincies en hoofdsteden zijn nu Noord- en
Zuid-Holland aan de beurt. Een leuke site om de
plaatsnamen te oefenen is :
topografie-nederland.nl
Klassendienst
Volgende week zijn Senna en Diana aan de
beurt.

Groep 7

Nederland leest junior
Een aantal kinderen heeft al een groot deel van
het boek ‘Cyberboy’ gelezen. In de klas zijn we
bezig met het maken van een muurkrant rondom
Arie Rommers. Hij heeft een bionische hand en
komt hier maandag 20 november meer over
vertellen in de klas.
Engels
De kinderen hebben deze week hun eerste
Engelse toets gemaakt. Uw kind weet zelf de
beoordeling. Dit staat niet in Parnassys.
De toets is door alle kinderen goed gemaakt!
Groep 8
Cito toetsen
De leerlingen in groep 8 krijgen deze week de
begintoetsen van Cito. Elke ochtend gaan ze
weer geconcentreerd aan het werk. Erg knap!
Nederland Leest Junior
Groep 8 doet mee met dit lees project van de
bibliotheek. Elke leerling krijgt het boek
Cyber Boy van de schrijfster Tanja de Jonge .
In dat kader komt op 20 november
Arie Rommers vertellen over zijn handicap en
zijn bionische hand.
Engels
Vorige week hebben de kinderen de Engelse
toets gemaakt met als onderdeel een interview
bij een leerkracht. De kinderen vonden het erg
spannend maar het is super goed gegaan en de
kinderen hebben veel complimenten en
pluimpjes gekregen .
Voortgezet onderwijs
Veel middelbare scholen hebben de komende
tijd informatieavonden voor zowel ouders als
leerlingen. Veel informatie hierover is te vinden
op de sites van de betreffende scholen, dus
houd de sites van uw voorkeur scholen in de
gaten.

JARIGEN VAN 2 T/M
8 NOVEMBER 2017
Lucy, Jody, Roman en Siem waren afgelopen
week jarig. Van harte gefeliciteerd!

BIJLAGEN:
Informatiebrief Schoolfruit
Biebbabbel november
Infobrief hobbyclub De Planeten

