Nieuwsbrief
Algemeen
In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over:
o Medezeggenschapsraad/ Schoolraad
o Vacature Kinderopvang Nummereen
o Centrum voor Jeugd en Gezin
o Online Ouderbijeenkomsten over scheiding
o Verkeersveiligheid - Reflectionday

Medezeggenschapsraad/ Schoolraad
Op donderdag 18 november is de volgende MR/SR vergadering. U bent van harte welkom om deze
bij te wonen. De vergadering start om 20.00 uur op locatie ’t Look.
Op de agenda staat onder andere: terugkoppeling analyses Cito eindtoetsen schooljaar 2020-2021 en
communicatie met ouders.

Pedagogische toppers gezocht!
Ook de kinderopvangbranche heeft te maken met
personele krapte. Dat is ook in onze organisatie merkbaar.
Het rondmaken van de planning is een complexe puzzel, zo
nu en dan. We zijn dan ook op zoek naar pedagogisch medewerkers om ons team uit te breiden.
Werken bij Nummereen betekent Kempische gemoedelijkheid gecombineerd met de voordelen van
een grotere organisatie. Ben je of ken je een (aanstaande) pedagogisch professional die op zoek is
naar een leuke, nieuwe uitdaging? Op https://werkenbijnummereen.com/alle-vacatures/ vind je de
mogelijkheden.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers,
kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Het CJG
is een samenwerking van organisaties die zich bezighouden met opvoeden
en opgroeien (Zuidzorg, GGD, Cordaad Welzijn, Lumens, MEE en gemeente).
Doel van het CJG is om snel en eenvoudig informatie en advies te geven over
opvoeden en opgroeien. Medewerkers van het CJG nemen de tijd voor je. En
zoeken, als het nodig is, met jou naar hulp op maat voor jou en je kind.
In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft iedere school een
contactpersoon namens het CJG.
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Voor De Brembocht locatie Huysackers is dit:
Inge Scheepens
T: 06 – 51 80 10 11
E: i.scheepens@lumenswerkt.nl
Werkdagen: maandag en donderdag beide tot 15.00 uur

CJG-inloop
Dit schooljaar zal Inge Scheepens , op enkele momenten aanwezig zijn op school. Tijdens deze CJGinloop kunnen zowel ouders als leerkrachten binnenlopen met vragen over allerlei onderwerpen,
zoals: gezondheid, groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen,
puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen.

-

Donderdag 9 december 13.45 - 14.45 uur

-

Maandag 17 januari

13.45 - 14.45 uur

-

Donderdag 17 februari

13.45 - 14.45 uur

-

Maandag 21 maart

13.45 - 14.45 uur

-

Donderdag 21 april

13.45 - 14.45 uur

-

Maandag 23 mei

13.45 - 14.45 uur

-

Donderdag 23 juni

13.45 - 14.45 uur

-

Maandag 11 juli

13.45 - 14.45 uur

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) is ook telefonisch bereikbaar,
via 040 25 84113, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Elke
ochtend zal één van de CJG-partners je telefonisch te woord staan. Ook kan je met
het CJG in contact komen via de website CJGveldhoven.nl en het mailadres
info@cjgveldhoven.nl

Online Ouderbijeenkomst over scheiding
Vanuit Schoolmaatschappelijk werk hebben wij informatie ontvangen over het volgen van online
bijeenkomsten op dinsdag 16 en maandag 29 november. Meer informatie over aanmelding treft u in
de bijlagen.

Reflectionday 2021
Verkeersveiligheid verbeteren doen we samen! Elke jaar in november gaan de leerlingen van groep 3
t/m 6 hier in de klas aandacht aan besteden. Meer informatie over REFLECTIONDAY kunt u lezen in
de bijlage en op www.reflectionday.nl
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
We zijn gestart met het thema ‘herfst’. Samen met de kinderen
hebben we een heksen- en kabouterhoek gemaakt. In de
kabouterhoek kunnen de kinderen wegen met herfstspullen. En in de
heksenhoek kan heksensoep worden gemaakt aan de hand van
recepten. Beide hoeken kunnen boodschappen doen in de
herfstwinkel. Er is al heel fijn gespeeld in de hoeken.
De komende weken werken we nog verder aan het
thema ‘herfst’. We leren woorden rondom kabouters,
heksen, tovenaars en de reus. Ook doen we taal- en
rekenactiviteiten met verschillende herfstspullen.
Daarnaast hebben de kinderen doormiddel van een
boekendans kennis gemaakt met verschillende
boeken rondom dit thema.

Groep 3-4
Afgelopen 2 weken hebben we judoles gehad van Mees Cees. De
komende week hebben we alweer de laatste les. De kinderen zijn razend
enthousiast over de lessen! We doen steeds verschillende activiteiten en
leren de sport steeds beter kennen!

We zijn in onze groep begonnen met het leescircuit. De kinderen zijn
spelenderwijs bezig met verschillende activiteiten die met lezen of
taal te maken hebben. Dit doen ze in twee of drietallen.

Dinsdag is juf Monique vanuit de bibliotheek geweest. Ze heeft ons
het verhaal ‘We gaan op berenjacht’ verteld. Daarbij hebben we ook
vooral goed geluisterd naar de geluiden die er gemaakt werden
tijdens het vertellen. Daarna mochten we alleen of in tweetallen op
de tablet (via een app) zelf een verhaal bedenken met een begin,
midden en een einde. Het leuke was dat we dit op konden nemen via
de app en daarna terug konden luisteren! De kinderen hadden leuke
verhalen gemaakt!
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Groep 5-6
Welkom bij de Romeinen! De komende tijd gaan we een kijkje nemen in de Romeinse tijd! Zo weten
we nu al dat de Romeinen prima bouwmeesters waren én dat ze een enorm sterk leger hadden!

Tijdens spelling leren we de weetwoorden. Zo zijn de kinderen op zoek
gegaan naar allerlei woorden met de korte ‘ei’.

Groep 1 t/m 6
Vorige week hebben we een herfstwandeling gemaakt.
Daarbij zijn we opzoek gegaan naar verschillende dingen in
de natuur. De kinderen mochten tijdens de wandeling de
verschillende dingen afstrepen. We hebben ons mogen
verbazen over de schoonheden van de natuur.

Bijlage:
o Kliederkerk Veldhoven
o Online Ouderbijeenkomsten over scheiding
o Reflectionday
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