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Algemeen 

 

Allereerst de beste wensen voor 2021! Hopelijk heeft u ook in deze bijzondere tijd een fijne vakantie 

gehad met feestelijke en gezellige dagen. De start na de kerstvakantie is ook anders. We beseffen dat 

het combineren van thuiswerken en de kinderen begeleiden bij het onderwijs veel van u vraagt.  

 

Vervallen studiedag donderdag 28 januari en inzet calamiteiten dag vrijdag 23 juli  

Gezien de lockdown en de mogelijke heropening van het onderwijs kiezen wij ervoor, in overleg met 

de SR/MR, om de studiedag van donderdag 28 januari te laten vervallen. Wij zijn van mening dat wij 

deze dag moeten inzetten voor het geven van onderwijs. Dat betekent dat (indien er geen lockdown 

is) alle leerlingen op donderdag 28 januari op school zijn. Tijdens schooltijd wordt de overbezetting 

ingezet voor onderwijs/toetsing van leerlingen. Na schooltijd volgt het gehele team een 

studiemoment over ontwikkelingspsychologie.  

Dit schooljaar zetten wij ook de calamiteitendag in. Alle leerlingen van groep 1 t/m 7 zijn die dag op 

school aanwezig. De leerlingen van groep 8 nemen volgens planning afscheid op woensdag 21 juli.  

De overige studiedagen zetten we vooralsnog wel volledig in voor professionalisering 

 

Donderdag 28 januari  Alle leerlingen op school 

Dinsdag 16 maart Studiedag 

Maandag 7 juni Studiedag 

Vrijdag 2 juli Studiedag 

Vrijdag 23 juli Leerlingen groep 1 t/m 7 op school 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Nieuwe lay-out briefpapier en nieuwsbrief 

o Aanmelden nieuwe leerlingen   

o Inrichting De Brembocht | Huysackers  

o Ophalen en inleveren van lespakketten 11 t/m 15 januari 

o Nieuwe leden schoolraad/MR 

o Wegafsluiting  

o Nieuws uit de groepen 

 

Nieuwe lay-out briefpapier en nieuwsbrief 

Afgelopen dinsdag heeft u in de brief over de noodopvang onze nieuwe lay-out van het briefpapier al 

kunnen zien. Vandaag ziet u voor het eerst de nieuwsbrief in aangepaste vorm.  

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
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Aanmelden nieuwe leerlingen 
Elk jaar organiseren wij begin februari een peuterkijkmiddag. 

Vanwege de huidige Corona maatregelen is dat dit jaar helaas niet 

mogelijk. 

Om zicht te krijgen op het aantal leerlingen is het wenselijk om uw 

kind aan te melden wanneer uw kind 2,5 - 3 jaar is. Voor meer 

informatie kunt u een email sturen naar brembocht@veldvest.nl 

met daarin de gegevens van uw kind.  

Op dit moment vinden de gesprekken telefonisch of via MSTeams 

plaats. Een rondleiding door de school zal op een later moment 

worden gepland. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.brembocht.nl 
 

 

Inrichting De Brembocht | Huysackers 

In de kerstvakantie zijn bijna alle nieuwe meubels en materialen geleverd voor De Brembocht | 

Huysackers. Het begin is gemaakt! Met trots kunnen we de eerste foto's van de lokalen delen.  

De komende weken zullen de puntjes op de i worden gezet! Wij hopen het gebouw te kunnen 

openen op maandag 18 januari. 

 

 

 

mailto:brembocht@veldvest.nl
http://www.brembocht.nl/
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Ophalen en inleveren van lespakketten 

Naast het digitale aanbod hebben alle collega’s een papieren lespakket gemaakt voor alle kinderen 

voor de week van 11 tot en met 15 januari 2021. Het is de bedoeling dat uw kind maandag 11 januari 

tussen 8.30 en 10.30 uur zijn/haar lespakket op komt halen. Het lespakket dient ingeleverd te 

worden bij de heropening van de school. 

In verband met de veiligheid zijn ouders zijn niet toegestaan in de school 

Het is de bedoeling dat ook leerlingen van groep 1-2 zelfstandig hun pakketje binnen komen ophalen. 

Wanneer uw zoon/dochter dit nog niet zelfstandig kan, dan kunt u via het raam op de speelplaats het 

pakket samen met uw kind in ontvangst nemen.   

We hebben het ophalen zo georganiseerd dat het lespakket bij de ingang van ieder lokaal ligt. 

Uiteraard mag uw kind ook voor anderen het pakket ophalen als dit in de planning beter past en 

onderling afgesproken is.  

 

 

Nieuwe leden Schoolraad/MR 

In de schoolraad denken ouders en leerkrachten gevraagd en ongevraagd mee met het 

schoolbestuur t.a.v. onderwijsleerproces, beleid, formatie & lesprogramma. Hierin 

vertegenwoordigen de leden van de schoolraad hun achterban en staat de ontwikkeling van het kind 

centraal. 

De schoolraad is de verbinding tussen ouders en school, want onze kinderen voorbereiden op de 

maatschappij en tot verantwoorde burgers opvoeden doen we samen. Hoe kunnen we elkaar hierin 

helpen en versterken? “Samen maken we het verschil” 

 

De schoolraad bestaat op dit moment uit 7 ouders (waarvan 3 MR leden) en 3 teamleden en de 

directie in een adviserende rol. Onderstaande nieuwe ouders stellen zich aan u voor: 

 

Ik ben Inge van IJzendoorn, 35 jaar, getrouwd met Willem en moeder 

van Liz (7), Jip (4) en Sam (2). 

Ik kom uit Veldhoven (Zeelst) en woon sinds 9 jaar in het Look. Ik heb 

tourism management gestudeerd en na het behalen van mijn hbo-

diploma en het maken van een mooie reis (waar ik overigens Willem 

heb leren kennen, helemaal aan de andere kant van de wereld in het 

mooie Australië) ben ik gaan werken. Ik heb twaalf jaar in de uitzend- 

en detacheringsbranche gewerkt en heb onlangs de overstap gemaakt 

naar de zorg. Ik werk als recruiter bij Dichterbij, een grote stichting binnen de verstandelijk 

gehandicaptenzorg. 

Inmiddels zit onze oudste dochter in groep 4 en werd vanuit mij de behoefte om iets bij te kunnen 

dragen aan de school van onze kinderen steeds groter. Vandaar dat ik me heb aangemeld bij de 

schoolraad. Ik neem deel aan de maandelijkse vergaderingen waarin ik meedenk over verschillende 

schoolse zaken en andere school gerelateerde onderwerpen. Spreek me gerust aan op het 

schoolplein als je ergens vragen over hebt of iets bespreekbaar wil maken! 

 

Hartelijke groet, Inge van IJzendoorn  
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Even voorstellen….Wat leuk dat ik mezelf via deze weg mag voorstellen aan andere ouders en 

leerlingen van De Brembocht. 

Mijn naam is Susanne Sinnige- van den Broek. Vanaf dit studiejaar ben ik lid van de Schoolraad. Ik 

heb me aangemeld voor deze commissie omdat ik het interessant vind om mee te denken over 

allerlei schoolse aangelegenheden. Deze interesse komt, op de eerste plaats, voort uit de 

belangstelling die ik heb als moeder van twee mannekes die onderwijs krijgen op De Brembocht in 

groep 1 en groep 3. Daarnaast vind ik het ook leuk om vanuit mijn specifieke achtergrond mee te 

denken. Ik werk als docent bij de opleiding Pedagogiek van de Fontys Hogeschool in Eindhoven en 

heb een passie voor alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van kinderen en het opvoeden en 

onderwijzen van kinderen. Als lid van de Schoolraad zet ik me daarom graag voor in een school 

waarin ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontplooien. 

Spreek me gerust aan op het schoolplein mocht je vragen/opmerkingen die ik kan meenemen naar 

onze vergaderingen! 

Groeten Susanne 

 

Wegafsluiting gehele Messenmaker  

De renovatiewerkzaamheden zijn inmiddels weer in volle gang.  

Hieronder treft u een overzicht met de werkzaamheden die van donderdag 7  t/m donderdag 21 

januari 2021 zullen plaatsvinden. 

Do. 7 januari t/m 

do. 21 januari 

2021 

De Messenmaker 

35 t/m 1 

(omleiding via De 

Pompenmaker 

Gehele weg wordt afgesloten.  

Ook in het weekend. 

- Op de straat worden containers 

geplaatst voor puin/asbest. 

- Er worden bouwhekken geplaatst 

op/naast trottoir tussen school en De 

Messenmaker  

- Bouwhekken blijven staan tot eind 

februari  

  

Messenmaker 17 

t/m 1 

Dakwerkzaamheden  

-Asbest sanering 

-Dak 

werkzaamheden 

 

Messenmaker 35 

t/m 19: 

-Monteren Kozijnen  

 

 

Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1-2 

Voor de vakantie hebben we van alle kinderen uit groep 1/2 een hele mooie wens gekregen die we in 

een lange film achter elkaar hebben gezet. We waren super trots op al jullie mooie wensen! 

Afgelopen maandag heeft iedereen een envelop opgehaald voor het thuiswerken en is hiermee 

begonnen. We hebben al enkele foto’s mogen ontvangen van het thuiswerken. Fijn om te zien hoe 

druk en enthousiast jullie bezig zijn met het thuiswerken! 

Wij zijn erg trots op jullie!  
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Groep 3 

Afgelopen maandag hebben we met de klas via Teams het schooljaar geopend, 

fijn om elkaar online toch even te ontmoeten. Iedereen is deze week gestart met 

het thuisonderwijs. Wij snappen dat dit veel van de kinderen en van de ouders 

vraagt, maar samen gaat dit ons lukken.  

In de ochtenden zijn we per mail bereikbaar en proberen we snel te reageren. 

Ook een inbelmomentje op afspraak via Teams behoort tot de mogelijkheden. Als 

deze behoefte er is, dan horen wij dit graag en plannen we een moment in.   

Rest ons jullie nog veel succes te wensen met het thuisonderwijs en weet dat wij 

ongelofelijk trots zijn op zowel de kinderen als op jullie als ouders!  

 

 

Groep 4 

Het nieuwe jaar is alweer even van start. We hopen dat we elkaar snel weer op school kunnen zien. 

Afgelopen maandag hebben we via Teams (online) toch met elkaar kunnen proosten. Daarna hebben 

de leerlingen elkaar allemaal een gelukkig nieuwjaar gewenst. Het was fijn om elkaar even te zien en 

te spreken.  

Maandag ochtend zijn ook alle lespakketjes opgehaald. De leerlingen werken zowel op papier als 

online. De verwerking die de leerlingen online maken, worden door de juf op afstand gevolgd. Bij 

vragen kunnen de leerlingen chatten of videobellen met de juf.  

 

 

Groep 7 

Inmiddels zijn we op een bijzondere, maar toch fijne manier gestart aan 2021. Wij hopen dat 

iedereen er een positief, gezond en fijn jaar van kan gaan maken! Dit schooljaar starten juf Maureen 

en later ook juf Jolanda in de groep. Op woensdag 20 januari komt juf Maureen alvast een keertje 

kennismaken met de kinderen. 

 

Oriëntatie middelbare scholen 

Voor de ouders en leerlingen die al bezig zijn met de oriëntatie op de middelbare scholen: De 

middelbare scholen organiseren de komende weken digitale of live momenten waarop de leerlingen 

mee kunnen kijken in een school, houd u daarom de websites goed in de gaten. 

 

 

Groep 8 

We wensen alle leerlingen en ouders een heel fijn 2021 ondanks de start die we graag anders 

gemaakt hadden. We zijn trots op de leerlingen die toch veel inzet laten zien op dit moment tijdens 

het werken met de thuis pakketten op papier en via Gynzy. Super! 

 

Keuze middelbare scholen en adviesgesprekken  

De ouders hebben een brief gekregen met informatie over de Cito toets en de adviesgesprekken. 
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De middelbare scholen organiseren de komende weken digitale of live momenten waarop de 

leerlingen mee kunnen kijken in een school, houd u daarom de websites goed in de gaten. 

 

 

Bijlage: 

o Flyer Bredeschool Veldhoven - ontdeklessen 

 

 

 

 


