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Algemeen 

 

Jaarkalender 2020-2021 

De digitale kalender voor schooljaar 2020-2021 met daarop belangrijke dagen en informatie 

ontvangt u van ons voor de zomervakantie. Met ingang van komend schooljaar kiezen wij ervoor 

om deze niet meer op papier te verstrekken. Op de vernieuwde website kunt u altijd actuele data 

vinden www.brembocht.nl. 

 

 

Studiedagen en vrije middagen schooljaar 2020-2021 

Hieronder treft u alvast een overzicht aan van de studiedagen en vrije middagen voor komend 

schooljaar.  

Studiedag (alle leerlingen vrij):  

wo. 30 sept. 2020 

ma. 23 nov. 2020 

do. 28 jan. 2021 

di. 16 mrt. 2021 

ma. 7 juni 2021 

vr. 2 juli 2021 

vr. 23 juli 2021 * calamiteiten dag (onder voorbehoud alle leerlingen vrij)  

Vrije middag (school om 12.00 uur uit): 

wo. 11 nov. 2020 

vr. 18 dec. 2020 

vr. 2 april 2021 

 

 

Kinderraad 

Deze week hebben we de laatste vergadering van dit schooljaar van 

de Kinderraad gehad. Ook voor deze leerlingen was het een speciaal 

jaar waarin we veel zaken hebben kunnen realiseren maar er ook 

zaken zijn blijven liggen door de COVID-19 situatie. We hebben het 

jaar geëvalueerd en vast plannen gemaakt voor volgend schooljaar. 

Daarnaast hebben we afscheid genomen van de leerlingen van groep 

8, Senna en Jesper en de nieuwe leden Cathy en Reno welkom 

geheten. 

Hartelijk dank Senna en Jesper voor jullie inzet en mooie ideeën! 

Waarom vinden de leerlingen het fijn om deel te nemen aan de 

Kinderraad? 

Jesper: Ik vond het leuk dat je zelf nieuwe dingen mag bedenken en dat het de school kan 

veranderen. Dat het invloed heeft op de school en als je gewoon je mening kunt uiten komt het 

goed. 

 

Nieuwsbrief 
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Senna: Ik vond het ‘t leukst om mee te denken en alles te zeggen wat we besproken hadden in 

de Kinderraad tegen de klas tijdens de klassenvergadering. Het was ook heel leuk om je mening 

te geven. 

Tygo: Ik vond het leuk omdat ik ook invloed had op wat er met de school gebeurt en daardoor 

een best belangrijke rol kan spelen. 

Meryem: Je mag je mening uiten en met de klas vergaderen. Het was ook leuk om ideeën in te 

brengen. Je voelt je echt verantwoordelijk. Ik ben blij dat ik nog een jaartje mag. 

Mara: Ik vind het leuk omdat je mee mag helpen met activiteiten. 

Emely: Ik vind het leuk om in de kinderraad mee te kunnen denken en om invloed te hebben op 

wat er gebeurt. 

 

 
Meike Stoelinga leerkracht groep 5  
 

Mijn naam is Meike Stoelinga, ik ben 22 jaar en ik 
woon in Hapert. Aankomend schooljaar (2020-
2021) zal ik samen met Jolanda Rooijakkers  
groep 5 draaien. Mijn werkdagen zijn maandag, 
dinsdag en woensdag.  
 
 
Zelf ben ik afgelopen jaar afgestudeerd aan 
hogeschool de Kempel te Helmond. Ik vind het 
hartstikke fijn dat ik aankomend schooljaar aan de 
slag kan op basisschool De Brembocht.  
 
 

Naast lesgeven houd ik me ook bezig met dansen en Jong Nederland Hapert. Hier ben ik 
vrijwillig aan de slag als leiding. Wij draaien wekelijks groep en verzinnen leuke activiteiten voor 
onze leden.  
 
Mocht u nog vragen hebben hoor ik het graag. Vragen staat vrij en de deur staat altijd open. 
 
Ik heb er in ieder geval veel zin in! 
 

 

 

Zomerleesproject bibliotheek Veldhoven 

VAKANTIELEZEN!  
Onze school doet dit jaar mee aan het zomerleesproject van de 

bibliotheek. 
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'Duik met een boek de zomer in!’ 

De zomervakantie, tijd van zon, ontspanning en zeeën van vrije tijd. Misschien wel tijd om eens 

lekker te lezen. Het leesproject ‘Duik met een boek de zomer in!’ maakt het lezen tijdens de 

vakantie extra leuk.  

Het project heeft als doel dat kinderen tijdens de zomervakantie blijven lezen. Dat is erg 

belangrijk want dat houdt het leesniveau, waar de leerlingen tijdens het schooljaar hard aan 

gewerkt hebben, op peil.  

Volgende week zal dit project in de klas aan de leerlingen uitgelegd worden en krijgen de 

leerlingen het deelnemersboekje mee naar huis. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u 

verdere informatie over dit zomerleesproject voor u als ouder. 

 

 

   

 

  De jarigen van deze week: 

  Ashley, Yulin, Amélie, Zoë-Joy, Meriam 

 

    

    

 

 

 

Bijlagen: 

   * Zomerproject bibliotheek 

   * GGD – Corona info + vragenlijst 


