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ALGEMEEN
Staking donderdag 5 oktober
Morgen, donderdag 5 oktober wordt er gestaakt
in het primair onderwijs.
Zoals het er nu naar uitziet, doet ongeveer 90
procent van alle scholen mee. Zo ook het team
van de Brembocht.
Met deze actie wil het onderwijs de nieuwe
coalitie duidelijk maken dat het #pocoderood is.
De werkdruk, de grenzen aan Passend
Onderwijs, de Wet Werk en Zekerheid en de
lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren
mede voor gezorgd dat er leerkrachten zijn
gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn
bijgekomen. Hierdoor dreigt een enorm
lerarentekort. Dat moet anders!
Nationale Kinderzwerfboekdag en opening
kinderzwerfboekenstation in basisschool De
Brembocht
Kinderzwerfboek is een initiatief van het
Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderzwerfboek
wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om
leuke boeken te lezen. Het idee van
Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met
een zwerfsticker worden overal achtergelaten.
Kinderen mogen ze gratis meenemen om thuis
te lezen. Daarna laten ze het boek weer
zwerven. Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, in
Kinderzwerfboek-stations, wachtruimtes,
buurthuizen, etc. Voor meer
informatie www.kinderzwerfboek.nl.
Vanaf 4 oktober 2017 staat in onze school een
Kinderzwerfboek-station in de Jan-van Zon-zaal.
Kinderen kunnen hier een boek uitzoeken om
thuis te lezen en daarna weer uit zwerven te
sturen. Of je kan een eigen kinderboek brengen
dat een ander kind mag lezen. Er zijn ook
zwerfstickers te vinden.
Vandaag heeft ieder kind een boek mogen
uitkiezen vanuit de schoolbieb-boekensanering.
Verkiezing sporters van het jaar
Op vrijdag 19 januari 2018 vindt de verkiezing
van de sportman, sportvrouw, sportploeg en
sporttalent van het jaar 2017 plaats, in Theater
De Schalm in Veldhoven. De sporters, die
komen uit Veldhoven of zijn aangesloten bij een
Veldhovense sportvereniging, worden beloond
voor hun sportieve prestaties. Brede School
Veldhoven vraagt eenieder te helpen met het

verzamelen van nominaties, van sporters die –in
hun categorie- een bijzondere prestatie geleverd
hebben. Wij brengen bijgaande flyer onder uw
aandacht met de oproep om met name
nominaties voor sporttalent van het jaar voor te
dragen. Tot en met 30 november 2017 kan dit
via de website van Sportgala Veldhoven via
www.sportgala-veldhoven.nl. De winnaars
worden gekozen door een deskundige,
onafhankelijke jury. Zie voor meer informatie
bijgaande flyer.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Ritseldans en notentaart
In beide groepen staat de herfst centraal. Het
prentenboek “Ritseldans en notentaart” is de
leidraad. Vos, Ree en Uil willen Beer verassen
met een ritseldans: een herfstdans tussen de
bladeren. Ook houden de vier dierenvrienden
een wedstrijd: Wie verzamelt de meeste
herfstvruchten / herfstnoten? Vos laat zien wat
valsspelen is… Beer trakteert zijn vrienden tot
slot op een heerlijke notentaart.
In de huishoek spelen de kinderen het verhaal
na. We hebben kronen gemaakt om het
rollenspel nog echter te maken.
In de bouwhoek oefenen de kinderen het
construeren van o.a. paddenstoelen en
spinnenwebben. Ze gebruiken hiervoor de kapla
en de grote bouwblokken.
Met de herfstspullen zijn we volop aan het
sorteren, seriëren, tellen, vergelijken en wegen.
De letter b van beer, bladeren en boeken is in
beide groepen aangeboden. De kinderen mogen
voorwerpen meenemen die beginnen met de
letter b.
Groep 3
Lezen
Een nieuwe week waarin we nieuwe woorden

hebben
neus en buik
daarbij de

geleerd, de woorden
zijn aangeboden met
letters -n – en –b-.

De –b- is een lastige letter, want hij lijkt op de
–d- en de –p-. Om deze letters uit elkaar te

houden hebben we mevrouw Bettie Buik. De
“buik” van de letter –b- zit aan de voorkant.

-

Rekenen
We zijn gestart met het
tweede blok van rekenen.
Deze week zijn hebben we
kennis gemaakt met het
splitsen van getallen. In welke
twee hoeveelheden kun je een
getal splitsen. Dit met behulp
van materiaal om het visueel
te maken.
Woordenschat
De afgelopen weken hebben we veel aandacht
besteed aan woordenschat. Zo hebben we
gekeken naar de verschillen in stemvolumes
(fluitsteren ,praten etc.) en deze visueel
opgehangen m.b.v. een woordtrap. Ook hebben
we gekeken naar de seizoenen, het is nu herfst,
maar welk seizoen komt ervoor en erna.
Daarnaast hebben we aansluitend bij het thema
van de Kinderboekenweek een woordweb
gemaakt over griezelen. Deze woorden komen in
diverse vormen terug in onze lessen, zodat de
kinderen de woorden ook zelf gaan toepassen.

-

Woorden die beginnen met een v of een f
(bijv. vork en fee)
Woorden die beginnen met een s of een z
(bijv. som en zon)
Woorden die beginnen met een sch of een
schr (bijv.schip en schrift).

Rekenen
We hebben de afgelopen weken de hele en de
halve uren van de klok geoefend. Het zou fijn
zijn als de klok ook thuis regelmatig geoefend
wordt.
Vandaag hebben we een start gemaakt met het
maken van keersommen. Hierbij hebben we
eerst bekeken wat een keersom eigenlijk
betekent. Daarna hebben we de keersom van 2
geoefend.
Groep 5
Theaterles
Vandaag hebben we onze laatste theaterles
gehad. De kinderen hebben genoten en geleerd
van de samenwerkingsopdrachten.

Groep 4
Gastlessen in groep 4
Wij boffen met alle leuke gastlessen in groep 4.
Vandaag hebben we genoten tijdens de laatste
theaterles. We hebben verschillende
samenwerkingsoefeningen gedaan.
Afgelopen vrijdag heeft de eerste muziekles van
juf Saskia plaatsgevonden. Vol enthousiasme
hebben we ritmes geklapt, woorden ontrafeld en
een lied gezongen.
e
A.s. maandag vindt de 2 judoles plaats.
Feest
Vorige week was het eindelijk zo ver! Een
verjaarsdagsfeest in groep 4. En twee dagen
later weer een verjaardagsfeest! We zijn
verwend door de jarige kinderen!
Spelling
Afgelopen week hebben we het eerste thema
afgerond. De kinderen hebben zowel een woordals een zinnendictee geschreven. Het schrijven
van zinnen was wel even wennen.
De volgende categorieën zijn hierbij aan bod
gekomen: woorden met twee medeklinkers naast
elkaar (bijv. plan of krant), woorden met drie
medeklinkers naast elkaar (bijv. strik of worst) en
woorden met een u klank die je niet schrijft
(bijv.berg of wolf).
Bij het volgende thema staan de volgende
moeilijkheden centraal:

Jet en Jan
U heeft een mail ontvangen over het lesproject
Jet en Jan. Hierbij hoort een museumbezoek op
dinsdagochtend 24 oktober. We gaan dan naar ’t
oude Slot. Hiervoor ben ik nog op zoek naar 2
ouders die kunnen helpen.

Herhalingsweek
Deze week staat in het teken van herhalen en
extra oefenen van de lessen taal, spelling en
rekenen. Volgende week starten we met het
volgende thema.

Nieuwe leerling
Wij hebben een nieuwe leerling in onze klas.
Elise Jansen. We heten Elise van harte welkom
in onze groep.
Klassendienst
Volgende week zijn Manou en Jaimy aan de
beurt.
Groep 6
Taal/Spelling
Deze week beginnen we met het nieuwe thema
van zowel Taal als Spelling: Sport.
De nieuwe woordenschatwoorden daarbij zijn :
het stadion, de atletiekbaan, de sporthal, de
trainer, de toeschouwer, het idool, lovend,
perplex, de prestatie, zodanig, in de loop van,
even een balletje opgooien.
Tafeltjestoets
Donderdag 12 oktober hebben de kinderen een
tafeltjestoets. Het is de bedoeling dat ze dit thuis
oefenen.
Klassendienst
Volgende week zijn Danique en Rob aan de
beurt.
Groep 7
Kinderpostzegels
Wat super goed dat zo veel kinderen hun
steentje al hebben bijgedragen voor het goede
doel.
Woensdag is de laatste dag dat de kinderen
kinderpostzegels kunnen verkopen. De mapjes
moeten uiterlijk vrijdag op school zijn.
Doelenmuur
Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema
van Taal en Spelling: Vrije tijd. De bijbehorende
doelen van dit blok hangen op de doelenmuur.
Het nieuwe blok van rekenen start volgende
week.
Gym
Wilt u uw kind er nog eens op wijzen dat ze zich
op moeten frissen na de gymles als ze niet willen
douchen?

JARIGEN VAN 28 SEPTEMBER T/M
4 OKTOBER 2017
Dean, Oliver, Anaïs, Sanne, Alexa, Jasper en
Tein waren afgelopen week jarig.
Van harte gefeliciteerd!
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