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Algemeen 
 
 
Nieuwe website is online 
 
Wij kunnen u vandaag mededelen dat de nieuwe website van De Brembocht in de lucht is. Deze 

site is toegankelijk via www.brembocht.nl (u kunt kiezen uit ’t Look of Huysackers). Op dit 

moment geeft deze site nog een foutmelding. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om het 

dit in orde te maken.  

 

Bent u toch al nieuwsgierig dan kunt u de website bewonderen via  

www.bs-brembocht.nl of www.bs-huysackers.nl.  

 
 
Aangepast logo voor Huysackers 
 
Iedereen is in de ban van het coronavirus. 

Ondanks alle impact die het virus met zich 

meebrengt, wordt er vol enthousiasme gewerkt 

aan de voorbereidingen voor de nieuwe school 

in Huysackers!  

Hiernaast ziet u ons aangepaste logo  

voor locatie Huysackers.  

 

Locatie en planning tijdelijke voorzieningen Huysackers 

In de rode cirkel zal de nieuwe 

school gevestigd worden. Binnen 

de blauwe cirkel komt de tijdelijke 

voorziening. Deze staat dicht bij het 

toekomstige schoolgebouw.  

Mogelijk heeft u in het 

Raadsnieuws van het Veldhovens 

Weekblad gelezen dat de tijdelijke 

voorziening er eind augustus 

misschien niet zullen staan. De 

gemeente is verantwoordelijk voor 

het plaatsen van de tijdelijke 

voorziening. De gemeente heeft 

aan stichting Veldvest aangegeven 

dat de tijdelijke voorzieningen in Huysackers pas gereed zullen zijn eind 2020.  

 

Ondertussen lopen alle voorbereidingen vanuit Veldvest en Huysackers De Brembocht door, wij 

zijn er klaar voor! Dit betekent dat alle Huysackers-leerlingen na de zomervakantie onderwijs 
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mogen volgen op locatie ’t Look van basisschool De Brembocht (tevens is dit ook de 

dichtstbijzijnde school in de omgeving). In dit gebouw zijn voldoende lokalen beschikbaar. 

Wanneer de tijdelijke voorzieningen worden opgeleverd, zullen de leerlingen met het team van 

Huysackers verhuizen naar de wijk Huysackers. 

 

Sjors beats Corona! 

Kinderen en jeugd tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding en onder voorwaarden weer in 

de buitenlucht sporten. Veel verenigingen hebben de trainingen weer opgestart. Maar de 

regering vindt het belangrijk dat alle kinderen, ook die niet lid zijn bij een vereniging, kunnen 

sporten. Daarom hebben de gemeente Veldhoven, Brede school Veldhoven en Cordaad Welzijn 

samen met de lokale sportverenigingen iets bedacht. Iedereen in Veldhoven kent Sjors Sportief 

En wie anders dan Sjors beats Corona! Want via het platform www.sjorssportief.nl willen we 

verenigingen en sportaanbieders de gelegenheid bieden om veilig sportactiviteiten aan te 

bieden. Zo kunnen kinderen, ook die geen lid zijn van een vereniging, sporten en kennis maken 

met verenigingen, sporten en activiteiten.  

Wanneer? 

Kinderen en jeugd tot en met 18 jaar kunnen vanaf 20 mei op www.sjorssportief.nl kijken welke 

activiteiten worden aangeboden. Vanaf 22 mei (om 16.00 u.) kunnen ze zich inschrijven op de 

site van Sjors voor de activiteiten waar  ze graag aan mee willen doen. 

Veilig sporten 

Uiteraard vinden alle activiteiten plaats volgens de richtlijnen van het RIVM en wordt het protocol 

Verantwoord sporten van NOC*NSF gevolgd. Dus er wordt thuis gedoucht, geen ouders langs 

de lijn, en vanaf 13 jaar en ouder kunnen de deelnemers zich houden aan de 1,5 meter afstand. 

 

 

 

De jarigen van deze week: 

Sten, Leila, Jesse, Isa, Meryem, Charlotte, 

Elina 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- Typecursus gr. 6, 7, 8 – De Typetuin  

- Sjors Sportief 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sjorssportief.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C551e6f0563004a6f48d308d800bea820%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637260166150362073&sdata=o%2BgK%2FGuoybir%2B671VITV1hUbveyzkUAoggnLo1p9vx4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sjorssportief.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C551e6f0563004a6f48d308d800bea820%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637260166150362073&sdata=o%2BgK%2FGuoybir%2B671VITV1hUbveyzkUAoggnLo1p9vx4%3D&reserved=0

