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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Terugblik studiedag 15 februari 2022 

o Tevredenheidspeiling 

o Centrum voor Jeugd en Gezin 

o Aanmelden typecursus leerlingen gr. 6 tm 8 

 

Terugblik studiedag 15 februari 2022 

Tijdens het ochtendgedeelte aan de slag met 

CLOSE-READING en de boekenkring 

(begrijpend lezen). Dit is de 3de bijeenkomst 

onder leiding van Martijn Hensgens 

(onderwijsadviseur Vol van Leren).  

Na een inspiratiesessie zijn de clusters aan de 

slag met het voorbereiden van CLOSE-

READING sessies aan de hand van een 

prentenboek.  

 

Onderbouw: 'Het begint met een zaadje'  

Middenbouw: 'Twee vechtende eekhoorntjes'  

Bovenbouw: 'Het land van de grote 

woordfabriek' 
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Tijdens het middaggedeelte aan de slag met professionalisering KiVa onder leiding van Loek 

Schoenmakers (docent Hoge school De Kempel en KiVa-trainer). De pedagogische groepsplannen zijn 

geëvalueerd en nieuwe doelen zijn opgesteld. Een middag met waarde(n) volle gesprekken. 'Samen 

maken wij het verschil' 

 

 

 

Tevredenheidspeiling    

Binnen stichting Veldvest, waartoe onze school behoort, werken we samen om tot de beste kwaliteit 

van onderwijs te komen. We willen u in de gelegenheid stellen aan ons kenbaar te maken hoe u over 

de school denkt. We zullen daarom een tevredenheidspeiling doen onder ouders, leerkrachten en 

leerlingen. Samen met andere actuele gegevens die we verzameld hebben, zullen we bepalen welke 

verbeter-/of veranderpunten aangepakt zullen worden in de komende periode. Uiteraard wordt u 

hierover geïnformeerd. Periodieke peilingen van tevredenheid hebben een structurele plek in onze 

kwaliteitscyclus. Wij gaan er van uit dat u mee doet aan de tevredenheidspeiling. 

Na de carnavalsvakantie ontvangt u een mail met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan de 

peiling. Per gezin ontvangt u één link. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen op school de 

vragenlijst in.  

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening en verzoeken u mee te doen, dat zal ongeveer 5 minuten 

van uw tijd in beslag nemen.  
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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. Voor De Brembocht ‘t Look 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 CJG-inloop 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.  

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen de inloopspreekuren voor nu niet 

fysiek doorgaan. Inge Scheepens is voor ouders en leerkrachten telefonisch 

bereikbaar of door middel van een afspraak via Teams.  

T: 06-51 80 10 11  E: I.scheepens@lumenswerkt.nl 

 

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 

 

 

Aanmelden typecursus de Typetuin 

Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de groepstypecursus van de Typetuin.  

Deze cursus is geschikt voor de leerlingen in de groepen 6 t/m 8.  

Aanmelden kan via de website van de Typetuin, meer informatie treft u in de bijlage. 

mailto:i.scheepens@lumenswerkt.nl
mailto:I.scheepens@lumenswerkt.nl
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Nieuws uit de groepen 

   

 

Groep 1-2 

We zijn in de groepen bezig met het inrichten van een museum. De 

afgelopen weken hebben de kinderen prachtige kunstwerken 

gemaakt. Ieder kind mag twee kunstwerken uitkiezen die een plek 

krijgen in het museum.  

Wanneer alle kunstwerken een plekje hebben gekregen, kunnen 

jullie een kijkje nemen via de virtuele museumtour! Meer informatie 

volgt nog.  

 

Vanaf deze week werken we ook binnen het thema carnaval. De 

kinderen kunnen hun leukste carnavalsoutfit shoppen in de carnavalswinkel in de klas.  

Hierbij oefenen zij met passen, meten en afrekenen.  

 

 

Groep 3-4 

Muziekles 

Bij de les van juf Tina zijn de kinderen begonnen met het 

spelen op een xylofoon. Het is belangrijk dat je de stok na één 

tik direct van de xylofoon afhaalt, zodat het geluid verder kan 

gaan. Als je de stok erop laat dan demp je direct het geluid. Juf 

Tina laat de kinderen dit oefenen door ‘stok-moet-stui-te-ren’ 

te laten spelen. Eerst langzaam van de lage c naar de hoge c en 

daarna ging het steeds wat sneller. De kinderen konden dit al 

erg goed en tegelijk! 

 

 

 

 

Grottekening 

Tijdens het thema Oerlang geleden hebben de kinderen 

geleerd over grottekeningen. Ze hebben ervaren hoe het is 

om een tekening met je vinger en koude koffie te maken. 

Sommige vonden het wel een beetje vies ….  
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Groep 5-6 

Afsluiting percussiebende 

Afgelopen week hebben we de ‘Percussiebende’ van Art4U afgerond. We bedanken meester Pieter 

voor alle leuke lessen. De afsluitende les vormden we een heuse sambaband!  

 

    
 

De Middeleeuwen 

Tijdens de lessen Blink duiken we de Middeleeuwen in. We leren over 

ridders, kastelen, Karel de Grote en allerlei andere dingen over die tijd! 

Superinteressant! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

o Typecursus de Typetuin  

o Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk - carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


