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ALGEMEEN
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 11 april a.s. vindt het
schoolvoetbaltoernooi plaats voor de groepen 5
en 6. Aangezien er onvoldoende aanmeldingen
zijn van meisjes, komt er geen apart
Meisjestoernooi. We maken 3 gemengde teams
waarvoor we nog op zoek zijn naar begeleiding.
Graag aanmelden via g.vangerven@veldvest.nl.
Op woensdag 25 april is het voetbaltoernooi voor
de groepen 7 en 8. Hiervoor is één jongensteam
compleet waarvoor we nog begeleiding zoeken.
Voor het meisjesteam komen we nog één
deelneemster tekort. Je kunt je hiervoor deze
week nog aanmelden via
g.vangerven@veldvest.nl. Dat mogen overigens
ook meisjes uit groep 5 of 6 zijn.
Nieuw emailadres Activiteiten Commissie
Namens de AC willen wij U mededelen dat wij
een nieuw email adres hebben.
Dit is acbrembocht@hotmail.com .

Uit de Bocht
Tijdens de vorig staking op 5 oktober hebben wij
onze eerste dagkamp geïntroduceerd. Dit
dagkamp is ons zo goed bevallen dat we het
deze keer opnieuw willen organiseren tijdens de
staking van 13 april. De kinderen kunnen de
gehele dag deelnemen aan verschillende sport
en spel activiteiten.
In de bijlage vindt u de flyer van dit evenement.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Paastocht
We kijken terug op een geslaagde en gezellige
paas-fotospeurtocht die we in een heerlijk
zonnetje mochten lopen. Alle ouders bedankt
voor jullie enthousiaste hulp!
SCHATKIST
Deze week starten we met het Lente-thema ‘de
wereld rond’; waarin de verhuizing van Eend
centraal staat. Pompom wil graag meubels; het
wordt passen & meten en wij gaan schuiven met
de meubels in de huishoek. We ontwerpen eerst
een nieuwe indeling met bouwtekeningen.
De letter –ee van eend blijft nog een weekje en
we herhalen deze week ook de letter – k- van
kikker.

Nieuws van de BSO van Korein
Donderdag voor Pasen hebben wij op de BSO
een gezellige paasborrel gehad. Alle kinderen
hebben meegeholpen met het maken van
hapjes, die waren ontzettend lekker en heel snel
op!
Sportivity Service
Wij zijn organisatie die al 15 jaar lang sportieve
kampen organiseert voor kinderen bij het Sport &
evenementencomplex de Heiberg in
Veldhoven.

WIG
Deze keer is het thema ‘tuinieren’, waar we het
thema ontwerpen van een tuin tegenkomen. We
tellen de bloemblaadjes en verbinden er de
cijfers 1-10 aan.
In de klas staan al enkele potten met zaadjes op
de vensterbank.
Groep 3
Lezen
Deze week ronden we alweer kern 9 af, we
hebben deze week geoefend met het lezen van
woorden die beginnen met be,-ge,-me-, of ver.
(Denk aan begin, gemeen, mevrouw, verkeer)
We merken dat het thuis oefenen met lezen bij
sommige kinderen wat minder wordt gedaan.
Het verzoek blijft om elke dag, samen tien
minuten te lezen. Probeer hiervoor een vast
moment in te plannen, zodat het niet vergeten
wordt.

Optreden
Weet u het nog? Volgende week woensdag 11
april laten we aan de ouders een klein muzikaal
toneelstuk zien. Het begint om 13:45 uur in de
speelzaal. Tot dan!
Rekenen
Het automatiseren van de sommen tot 10 is heel
belangrijk en oefenen we elke dag. Vandaag
hebben we dit gedaan met het spel
“vliegenmeppen”. De juf noemt een som en je
slaat met de vliegenmepper zo snel mogelijk op
het juiste antwoord.

Evonturiers
Het project Evonturiers is deze week afgesloten
en de kinderen zijn echte bespaarexperts
geworden. Vraag de kinderen gerust om tips.
Als afsluiting zijn de kinderen op zoek gegaan
naar een lekker recept dat zo energiezuinig
gemaakt kan worden.

Rapportmapjes
Willen jullie eraan denken het rapportmapje mee
terug naar school te geven.

Groep 4
Gym
We zijn deze week gestart met lessen atletiek
tijdens de gym. Deze lessen worden drie weken
op rij gegeven. De thema’s zijn rennen, springen
en gooien. Ook in de klas kunnen we met
filmpjes meer bewegen tussen de lessen door.
Dat gaan we zeker uitproberen!

Muziek
De kinderen krijgen de liedjes al beter onder de
knie. Op dinsdag 24 april mogen de kinderen
hun muzikale kunsten ten gehore brengen in
D’Ouw School van Oerle. De kinderen worden
daar om 18.30 uur verwacht.
Klassendienst
Volgende week zijn Wirah en Scott aan de beurt.

Juf Ellen
Juf Ellen start deze week in groep 4 op
woensdag en donderdag samen met juf Diana.
Loop gerust na school even binnen om kennis te
komen maken.

Groep 6
Taal en Spelling
Het nieuwe thema van Taal en Spelling is
boeken. De nieuwe woordenschatwoorden zijn :
De redacteur, de vormgever, de drukker,
aanbevelen, afraden, belevenis, favoriet,
geloofwaardig, stichten, voldoen aan, bedwingen
en lang van stof zijn.

Tafels oefenen
Deze week oefenen we extra met de tafels van 3
en 4. Het is belangrijk om deze thuis ook goed te
blijven oefenen!

Geschiedenis
Donderdag 5 april krijgen de kinderen de
samenvatting van Geschiedenis mee naar huis
en donderdag 12 april is de toets.

Groep 5
Rekenen/Taal/Spelling
-Rekenen B2 week 2: positiewaarde van cijfers
in getallen, deelsommen, vermenigvuldigen,
digitale klok, oefenen met verhoudingstabel
- Taal en spelling herhaling van Thema 6.
Volgende week starten we met Thema 7.

Rapportmapjes
Nog niet alle rapportmapjes zijn ingeleverd, ik zie
ze graag komende week tegemoet.
Klassendienst
Bedankt Gigi en Tender, volgende week zijn
Dhio en Naomi aan de beurt.
Groep 7
Geschiedenis
Volgende week woensdag hebben ze een
geschiedenistoets van thema 4.

Entreetoets
Vanaf deze week wordt er geoefend met een
oude Entreetoets om de kinderen kennis te laten
maken met de verschillende onderdelen.
Verkeer
Morgen hebben de kinderen het theorie examen.
Er is goed geoefend, dus ze zijn er helemaal
klaar voor!
Groep 8
Museum bezoek
Woensdag 28 maart heeft groep 8 een bezoek
gebracht aan het Van Abbe Museum. Onder
leiding van twee museum medewerkers hebben
de leerlingen verschillende kunstwerken
bekeken en gesprekken gevoerd over waarom
een schilderij of kunstwerk je aanspreekt. Ook
hebben ze een teken opdracht uitgevoerd.

Kinderadviesraad
Een aantal leden van de oudergeleding van de
Schoolraad is in de groep uitleg komen geven
over het opzetten van de Kinderadviesraad op
de Brembocht. De kinderen konden vragen
stellen en meepraten over onderwerpen
waarover ze op school mee zouden willen praten
en beslissen. Er zijn o.a.veel mooie ideeën
geopperd over de aanleg van de nieuwe
speelplaats
JARIGEN VAN 29 MAART T/M 4 APRIL 2018
Merel, Abel, Isabelle, Manou, Stijn, Luca en
Enzo waren afgelopen week jarig.
Van harte gefeliciteerd!
BIJLAGEN:
Flyer Sportivity Service
Info Kika Kinderkampen

