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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Voorstellen nieuwe leerkrachten 

o Afscheid Hera van de Laar  

o Bericht vanuit Activiteitencommissie (AC) 

o Nieuws uit de groepen 

 

Voorstellen  
Mijn naam is Evy Steijntjes en ik woon in Veldhoven. In mijn vrijetijd tennis ik 

graag en houd ik van lekkere dingen bakken. In 2020 ben ik bij de kleuters op 

locatie ’t Look afgestudeerd. Dit schooljaar heb ik met veel plezier lesgegeven 

aan groep 4. Ik geniet ervan om met jonge kinderen nieuwe dingen te leren en 

ontdekken. Ik sta van maandag t/m vrijdag voor de klas. We gaan er samen een 

leuk en leerzaam jaar van maken! 

 

 

Voorstellen 
Mijn naam is Merel van Vroonhoven en ik ben woonachtig in Veldhoven. In mijn vrije tijd 

onderneem ik graag dingen met mijn familie en vrienden. Afgelopen 

schooljaar ben ik in een kleutergroep afgestudeerd. Een korte periode 

heb ik vervangen in groep 4 en 5 op basisschool De Berckacker.   

Ik haal plezier uit het spelend en holistisch leren wat kenmerkend is voor 

het jonge kind. Volgend jaar zal ik vijf dagen per week werkzaam zijn op 

locatie Huysackers. Ik kijk uit naar een gezellig en leerzaam schooljaar 

waarbij een prettige samenwerking centraal staat.   

  

Afscheid  

Beste leerlingen en ouders, 

 

Wat gaat de tijd soms snel. Al weer bijna een schooljaar voorbij. Nog een weekje voordat de 

school voor zes weken haar deuren sluit om heerlijk te kunnen genieten van een 

welverdiende vakantie. 

 
Nieuwsbrief  
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Na bijna 45 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs is het dan zover: ik ga met ingang van 1 

september aanstaande met  pensioen…  

In 1976 geslaagd voor de opleiding en snel aan het vervangen op De Brembocht. Helaas was 

er toen hier op school geen vacatureruimte. Daarnaast was er een overschot aan 

afgestudeerde leerkrachten. In september 1976 werd ik in Roosendaal aangenomen bij wat 

toen nog een LOM-school genoemd werd (een school voor leerlingen met leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden). 

 

In 1977 kreeg ik een vaste baan bij De Brembocht als leerkracht van de 1e klas (nu groep 3). 

Tot 2003 heb ik als leerkracht ervaring opgedaan in alle groepen en in de rol en functie van 

intern begeleider en adjunct-directeur.  

 

In 2003 nam ik met gemengde gevoelens afscheid van de Brembocht en werd ik (toen nog 

samen met Jane v.d. Heijden) directeur van 2 basisscholen. Vanaf 2006 was ik alleen 

directeur van beide scholen en in 2009 werd ik door het bestuur gevraagd terug te keren 

naar De Brembocht als eindverantwoordelijke. Dit jaar heb ik op eigen verzoek nog gewerkt  

als lid van het strategisch team en bij de laatste schooldag is de cirkel als het ware rond…   

 

Mijn werkzame leven ben ik dus gestart op De Brembocht en beëindig ik op De Brembocht. 

Een prachtige school met mooie resultaten, blije kinderen, tevreden en betrokken ouders en 

een heel enthousiast en hardwerkend team met een grote inzet en betrokkenheid. Zo heb ik  

‘Samen maken we het verschil’ volop mogen ervaren op de speciale Brembocht- of beter 

gezegd de ‘Hera neemt afscheid van de Brembocht dag’ van afgelopen 1 juli. Wat heb ik 

genoten; wat een feest! Door de hele school muziek makende en dansende kinderen. Een 

dag om nooit te vergeten! 

Gelukkig kan ik dat allemaal opnieuw beleven door naar de mooie foto’s te kijken en door 

het laten maken van een zilveren hangertje als aandenken, met dank aan jullie gulle bijdrage 

daarvoor. 

 

Graag wil ik alle leerlingen bedanken voor hun spontaniteit en inzet. Ik vond het fijn om bij 

en met jullie te werken. Een speciaal bedankje aan de Schoolraad/Medezeggenschapsraad 

en de Activiteiten Commissie voor hun positief kritisch meedenken en het organiseren van 

allerlei activiteiten. Verder dank ik jullie allemaal heel erg hartelijk voor het in mij gestelde 

vertrouwen al die jaren; ik heb het werk met heel veel plezier en liefde gedaan. Ik wens alle 

leerlingen en ouders een hele fijne zomervakantie toe, waarin iedereen hopelijk onbezorgd 

kan genieten van elkaar en al het moois wat op je pad komt. Veel plezier en rust goed uit! 

 

Hera van de Laar 
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Bericht vanuit de Activiteitencommissie (AC) 

Mijn naam is Rachelle, ik ben moeder van 2 jongens, allebei leerlingen op de locatie Huysackers. 

Dit schooljaar ben ik bestuurslid geworden van de activiteitencommissie van de Brembocht locatie 

Huysackers. 

Al waren de activiteiten minder en anders dan andere jaren door de COVID maatregelen, ik vond het 

super leuk om mee te kunnen organiseren en helpen. 

Ergens aan bij kunnen dragen waar de kinderen met stralende gezichtjes rondlopen, dat geeft 

voldoening. 

Susanne (moeder van een meisje op de locatie Huysackers) is ook AC-lid bij de locatie Huysackers, 

ook zij deelt mijn mening. We gaan er volgend jaar weer een mooi jaar van maken met veel leuke 

activiteiten!  

We zijn nog opzoek naar meer bestuursleden/AC-leden voor de locatie Huysackers. 

De school is enorm aan het groeien en we zouden het super vinden als er meer ouders onze 

activiteitencommissie willen komen versterken. 

 

Mocht je interesse hebben, neem dan contact op via info@acbrembocht.nl  

Wij nemen dan z.s.m. contact met je op. 

 

Groetjes Susanne en Rachelle 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Afgelopen weken hebben wij de sprookjes ‘Hans & Grietje’ en ‘De wolf en de zeven geitjes’ 

centraal gehad. We hebben tijdens een kringactiviteit een route gelegd met stenen en de 

kinderen mochten Hans gaan zoeken. Daarnaast hebben de kinderen ook geteld met geitjes 

en activiteiten gedaan als welk geitje (cijfer) is weg.  

Bij het project; ‘Kijken met andere ogen’ hebben we gekeken naar het filmpje van ‘Meneer 

Kandinsky was een schilder’. Hij zag de wereld in heel veel verschillende kleuren. Er kwamen 

ook emoties naar voren. Dus hebben we ook een emotiebus met de kinderen gemaakt. Eén 

iemand stapt de bus met de emotie in en de rest neemt het over. Erg leuk om dit samen te 

ervaren. Vervolgens hebben we gekeken naar verschillende portretten. Zullen ze blij zijn of 

verdrietig/droevig etc. Erg mooie gesprekken kwamen hier naar voren. Enkele portretten zie 

je hieronder staan.  

mailto:info@acbrembocht.nl
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Daarna zijn de kinderen zichzelf gaan tekenen met potlood. Als eindopdracht gingen de 

kinderen een zelfportret schilderen. Ze mochten de kleuren zelf kiezen/mengen en ze 

mochten ook allerlei materiaal gebruiken (veer, ponpon, kurk, stokje, etc.)  om mee te 

verven. Zelfs hun eigen handen! Daarna hebben ze er een mooi schilderij omheen gemaakt 

en hebben ze als ze wilden nog met wol de haren mogen maken. De schilderijen hebben we 

tijdens de kijkmiddag tentoongesteld.  

We hebben ook nog enkele lessen gehad met de gelukskoffer, 

waarbij de kinderen hun droom mochten tekenen en ook 

mochten tekenen waar ze gelukkig van werden. Wat mooi om 

te zien wat hen gelukkig maakt! Tot slot hebben de kinderen 

samen memory gespeeld. 

Deze week stond hebben we de laatste muziekles van dit 

schooljaar van juf Tina gehad. We mochten aan het rad draaien 

en dan gingen we het liedje zingen/dansen.  

De kinderen waren allemaal erg enthousiast! 

 

 

Groep 3-4-5 

De vakantie staat bijna voor de deur! Kick maakte er een 

mooie woordzoeker over waar de kinderen in de groep nu 

mee bezig zijn. 

 

 

 

 

De kinderen van groep 3 hebben geoefend met woorden die eindigen op -ig en -lijk. Ze zijn 

samen in de groep op zoek gegaan naar deze woorden. 
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Voor de tentoonstelling ‘Kijken met andere ogen’ hebben de kinderen hun droomspeelgoed 

of droomplek geknutseld. Deze hebben we tentoongesteld tijdens de kijkmiddag!  

     
 

 

Groep 1-2-3-4-5 

Verkeersactiviteit  

We hebben op locatie ’t Look een verkeersactiviteit gedaan. 

De kinderen mochten in estafettevorm verkeersborden 

maken en raden wat ze betekenden. Ze mochten fietsen op 

het verkeersplein en in een verkeersboekje werken. De 

kinderen hebben er heerlijk van genoten en natuurlijk ook 

weer het één en ander geleerd over verkeer!  

 

 

 

Tentoonstelling ’Kijken met andere ogen.’ 

Gisteren hebben er veel ouders een bezoek gebracht aan onze tentoonstelling. Daarmee 

hebben we het project ‘Kijken met andere ogen’ en de Gelukskoffer afgerond. Bedankt voor 

jullie belangstelling. 
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Bijlage: 

o GGD update snottenbellen- en quarantainebeleid 

o Bredeschool Veldhoven 

 

 

 

Wij wensen u een fijne, zonnige vakantie en zien  

alle kinderen graag weer op  

maandag 6 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


