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ALGEMEEN
Even voorstellen

Uit de Bocht
Schoolvoetbaltoernooi
De inschrijving voor het hand- en korfbal
toernooi is inmiddels gesloten maar de kinderen
kunnen zich nog wel aanmelden voor het
schoolvoetbaltoernooi. Dit kan via een mailtje
naar (g.vangerven@veldvest.nl) tot 29 maart.

Mijn naam is Julia van der Muuren. Ik ben vanaf
deze week werkzaam op basisschool de
Brembocht als administratief medewerkster. Op
dit moment word ik door Guus ingewerkt m.b.t.
zijn werkzaamheden.
Tijdens zijn aanwezigheid ondersteun ik hem.
Vanaf 1 mei, als Guus stopt met zijn
werkzaamheden, volg ik hem op.
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en
hoop iedereen zo goed mogelijk te kunnen
helpen.

Johannes Passion
De Brembocht doet met groep 6, 7 en 8 mee
met een Junior Johannes Passion. Er worden
door Art4You een aantal gastlessen gegeven.
Meer informatie volgt.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Muizenhuis: verzet biebbezoek voor
groep 1-2B
Ons bezoek is verzet naar woensdag 14 maart,
van 9.00 – 10.00u.
Wilt u (opnieuw) aan mij doorgeven of u op deze
dag kunt rijden en hoeveel kinderen u kunt
vervoeren? Bedankt, juf Laura

Ik ben maandagmiddag, dinsdagmiddag,
woensdagmiddag en donderdagochtend
aanwezig op school. Mochten jullie dus even
kennis willen maken, een vraag hebben of
gewoon even een praatje willen maken, dan
weten jullie me te vinden!
Met vriendelijke groet,
Julia
Rapportgesprekken
De gesprekken naar aanleiding van het tweede
rapport voor groep 1 t/m 7 vinden plaats op
dinsdag 13 en donderdag 15 maart. Via het
ouderportaal van Parnassys kunt u uw
voorkeurstijd aangeven. U heeft hiervoor de tijd
tot en met woensdag 7 maart.
Oudertevredenheidspeiling (OTP)
Maandag jl. heeft u informatie gekregen over de
OTP. Van maandag 5 t/m vrijdag 23 maart staat
de vragenlijst open. Wij hopen dat u even tijd vrij
maakt om deze vragenlijst in te vullen. Het helpt
ons om de kwaliteit van ons onderwijs te
verbeteren.
Naast de oudertevredenheidspeiling zetten we
ook een tevredenheidspeiling uit onder het
personeel en leerlingen. De leerlingen uit de
groepen 5 t/m 8 vullen op school de LTP in.

Winter
Winterkou en winterpret: Deze week staat in de
groep het schaatsen centraal. We hebben bij de
muziekles een heerlijk dans liedje hierbij geleerd
en op onze sokken glijden we prachtig over het
‘ijs van de speelzaal’. We rijmen, knippen /
prikken en versieren schaatskleding.
Ontdekkend leren
Ook gaan we ontdekken wat er gebeurt als water
heel koud wordt. We nemen een thermometer
mee naar buiten en zien het kwik onder de nul
komen.
Groep 3
Lezen
We zijn gestart met kern 8 en hebben daarbij de
klank –nk- geleerd. Deze klank vormt bij het
lezen meestal geen probleem, maar bij spelling
hoort je vaak een –g- er tussen, je hoort dan
bangk, maar je schrijf bank. Je schrijft bij een
woord een –ng- of een –nk- maar nooit –ngk-

Rekenen
We hebben de groepen van onze rekensommen
weer uitgebreid. We hebben de dubbelsommen
(3+3=) en daarbij de halveersommen ( vb. 105=) geoefend. Maar ook de “bijna
dubbelsommen”, waarbij je bij het uitrekenen
gebruikt maakt van de dubbelsommen zijn aan
bod gekomen. Bijvoorbeeld:
Bijna dubbelsom: 3+4=
Dubbelsommen: 4+4=
Het verdelen van sommen in groepen helpt bij
het automatiseren van de sommen tot 10.
Een impressie van de gymles van afgelopen
maandag

Groep 4
Naar de bibliotheek
Op donderdag 15 maart gaan we om 8.45 u.
naar de bibliotheek. Hier hebben we 10 auto’s
voor nodig. We hangen een inschrijflijst naast de
deur van groep 4. Alvast bedankt!
Oefenen sommen tot 20
Na al de toetsen en werkbladen merken we dat
de kinderen het nog er moeilijk vinden om
sommen te maken tot de 20. Wij leren dit op de
volgende manier aan: 7+8 ( 3+5) =10+5=15. We
rekenen altijd eerst naar een tiental toe, dus
eerst naar de 10, vandaar dat we in deze som de
8 splitsen in 3 en 5.
Digitale klok
Het zou fijn zijn als u thuis met de kinderen de
hele en halve uren nog eens oefent op de
digitale klok. Vooral vanaf 12u ‘s middags tot
12u ‘s nachts
Groep 5
Ruildag juf Edith en juf Jolanda
De juffen van groep 5 hebben een dag geruild.
Juf Jolanda zal er maandag 5 maart zijn.
Op vrijdag 25 mei werkt juf Edith.
Geschiedenis en Aardrijkskunde
De kinderen hebben deze week de tijd gekregen
om voor de geschiedenistoets van donderdag
( morgen) te oefenen.

Met aardrijkskunde hebben de kinderen
maandag een toets gemaakt. Dit was
toepassingsgericht: o.a. kaart en grafiek lezen.
Muziek en Tennis
De komende tijd mogen wij op dinsdag gaan
genieten van muziek- en tennislessen.

Spreekbeurt groep 5
Gisteren hebben we een planning gemaakt voor
de spreekbeurten. De kinderen hebben ook al
nagedacht over een onderwerp. Het lijstje wordt
opgehangen in de klas en ook naar u gemaild,
zodat u op de hoogte bent, wanneer uw kind aan
de beurt is.
Rekenen/taal/spelling
De kinderen hebben de toets van taal en spelling
Thema 5 gemaakt. Deze week
herhalen/verdiepen we de leerstof van thema 5.
Met rekenen hebben we een extra stapje
gemaakt bij de tafels. De kinderen hebben
kennisgemaakt met de tafels 11 t/m 20, hoe
deze handig uit te rekenen. Daarnaast herhalen
we ook regelmatig de digitale klok.
Luizen
Vorige week is er een mail gestuurd n.a.v. de
luizencontrole. Wilt u uw kind de komende tijd
extra blijven controleren! Alvast bedankt.
Klassendienst
Volgende week zijn Elise en Merel aan de beurt.
Groep 6
Muurkrant
Reminder:
De kinderen van groep 6 zijn de afgelopen
weken bezig geweest met het maken van een
muurkrant over de provincies van Nederland. Op
vrijdag 2 maart willen wij u ouders, opa’s en
oma’s uitnodigingen om op school een kijkje te
komen nemen naar ons project. Op deze
middag, van 13.45u tot 14.15u zullen de
kinderen hun muurkrant presenteren. We hopen
op een grote opkomst.
Taal
Deze week staat de taaltoets van Thema 5 op
het programma. Dit betekent dat er deze week
geen nieuwe themawoorden worden
aangeboden.

Rekenen
Deze week gaan de kinderen verder met het
verdelen van breuken. Gisteren zijn we aan de
slag gegaan met het eerlijk verdelen van een
chocoladereep. Door het werken met concreet
materiaal krijgen de kinderen inzicht in de
betekenis van een breuk.
Klassendienst
Bedankt Robert en Teun, volgende week zijn
Stan en Rob aan de beurt.
Groep 7
Taal
Een van de lesdoelen van thema 5 is het
schrijven van een eerste, en vervolgens
eindversie van een stripverhaal. De kinderen
hebben hiermee geleerd wat tekstsoorten zijn en
wat communicatie is.
De beste stripverhalen verdienden een plekje in
deze Uit de Bocht. De kinderen hebben de
stripverhalen van Julia en Floor gekozen. Ook de
andere stripverhalen verdienen een compliment!
Inmiddels is thema 5 afgerond met een toets.
We hebben de toets samen besproken en
starten deze week met de herhalings- en
verrijkingslessen.

Rapport gesprekken
De groepen 1 t/m 7 krijgen deze week een
uitnodiging voor een rapport gesprek. De ouders
van groep 8 ontvangen hiervoor geen uitnodiging
i.v.m. met de pas gevoerde adviesgesprekken
voor het voortgezet onderwijs. Heeft u
individuele vragen dan kunt u natuurlijk altijd bij
de leerkrachten terecht.
JARIGEN VAN 22 T/M 28 FEBRUARI 2018
Ivy, Lola, Iris en Ella waren afgelopen week jarig.
Van harte gefeliciteerd!

BIJLAGEN:
Biebbabbel maart
AGENDA:
1 maart:
Nationale complimentendag
12 maart:
Rapporten mee naar huis
13 en 15 maart: oudergesprekken
19 maart:
Start lentekriebels
22 maart:
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Entreetoets
In de week van 16 april nemen we de
entreetoets af. De toetsen worden over de
ochtenden verdeeld. U ontvangt tijdig meer
informatie.
Groep 8
Rekenen
Deze week hebben de leerlingen de eerste toets
van blok 8 b gemaakt. We zijn trots op de
resultaten! De onderdelen die nog geoefend
moeten worden gaan we met de kinderen
bespreken en komen terug in de weektaak.
Klassenvergaderingen
De afgelopen weken zijn we gestart met het
houden van klassenvergaderingen. De leerlingen
mogen zelf onderwerpen aandragen die
besproken worden met de hele groep. Er wordt
een rolverdeling gemaakt. Per toerbeurt is er een
leerling voorzitter, secretaris of penningmeester.

