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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Centrum voor Jeugd en Gezin 

o Aanmelden ouderkandidaten GMR 

o Inschrijving Korfbaltoernooi  

o Zwerfafvaldag 2022 

o Aanmelden typecursus De Typetuin 

 

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 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.  

  

- Maandag 21 maart  13.45 – 14.45 uur  locatie Huysackers 

- Donderdag 14 april  13.45 – 14.45 uur  locatie ’t Look 

- Donderdag 21 april   13.45 – 14.45 uur  locatie Huysackers 

- Maandag 16 mei  13.45 – 14.45 uur  locatie ’t Look 
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U mag op beide locaties binnenlopen. 

Locatie ’t Look: De Messenmaker 10  5506 CG  Veldhoven 

 

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 ouderkandidaten GMR 

De GMR is opzoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor het lidmaatschap van de GMR. 

Donderdag 19 mei 2022 worden er verkiezingen gehouden voor de GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad) van Stichting Veldvest. 

Vanuit de oudergeleding is Corinne Jongeneelen aftredend. Zij stelt zich opnieuw herkiesbaar. Meer 

informatie hierover kunt u lezen in de bijlage.  

 

Korfbaltoernooi   

SDO korfbal organiseert op zondag 15 mei 2022 het INTERSPORT schoolkorfbaltoernooi 2022.  

Het toernooi zal plaatsvinden op het SDO-veld aan de Rapportstraat in Veldhoven. Het toernooi 

begint om 11:00 uur en rond 16:00 uur zal het afgelopen zijn. We sluiten af met een spetterende 

disco tot 18:00 uur voor alle kinderen die mee hebben gedaan met het toernooi.  

Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8. De teams van 

groep 3/4/5/6 moeten minimaal bestaan uit 4 kinderen.  Aanmelden kan via de leerkracht van uw 

kind en kan tot uiterlijk 6 april 2022. 

Dit jaar is er tijdens het schoolkorfbaltoernooi van SDO ook weer gelegenheid voor kinderen 

uit groep 1 en 2 . De kinderen kunnen allerlei spellen doen die wij ook bij onze Kangoeroeklup 

uitvoeren. Bij Kangoeroeklup kunnen de kinderen spelen en bewegen. Het gaat hier om tikspelletjes, 

estafettes, balvaardigheid, mikken op korven en dergelijke. De activiteit is op zondag 15 mei 2022 

van 14:00 uur tot 15:30 uur. Aanmelden kan rechtstreeks via dit inschrijfformulier: 

https://forms.gle/HTW3TTR1YT9ZttJ37 tot uiterlijk 6 april 2022. 

Wij hopen dat er dit jaar weer vele inschrijvingen zullen zijn!  

Team SDO Korfbal Veldhoven 

 

Zwerfafvaldag op basisschool De Brembocht 

De burgemeester van Veldhoven heeft op donderdagochtend 10 maart op De Brembocht het eerste 

exemplaar van het prentenboek: “ZAP-vriendjes de zwerfafvalpakkers van Veldhoven” uitgereikt aan 

de leerlingen van groep 1 t/m 4 op de locatie ’t Look. De ochtend werd feestelijk geopend door een 

slagwerker die een aanstekelijk ritme maakte met behulp van een grijze container, drumstok, bezem 

en handveger. Harry Welp (oud-collega van Veldvest), fanatiek ZAPper en lid van de stichting 

GoClean Veldhoven heeft laten zien aan de leerlingen hoe hij aan de slag gaat in de wijk.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FHTW3TTR1YT9ZttJ37&data=04%7C01%7C%7C02b688e0329a4ecb110f08da014acb3b%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637823718045235112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5FU9XohnqeeRfBRIpHB5eoTG6qgXOc35axPTnGf1fvM%3D&reserved=0
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Hij is regelmatig rondom De Brembocht en op andere plekken in Veldhoven te vinden, de meeste 

leerlingen herkennen Harry nog en zwaaien dan ook vrolijk.  

De leerlingenraad van De Brembocht, de burgemeester Marcel Delhez, de wethouder Vivianne van 

Wieren en enkele leden van stichting GoClean Veldhoven hebben na de uitreiking het goede 

voorbeeld gegeven en zijn afval gaan rapen in de wijk. Gewapend met een grijpstok, handschoenen 

en een plastic zak in de daarvoor speciaal gemaakte houder zaten al snel de eerste vuilniszakken vol.   

De leerlingen van groep 5 t/m 8 van locatie ’t Look en locatie Huysackers hebben ’s middags afval 

geraapt in de straten rondom hun schoolgebouw. De komende weken krijgen de leerlingen les over 

zwerfafval om meer bewustzijn te creëren en inzicht te geven in de effecten op het milieu.  

https://www.ed.nl/veldhoven/prentenboek-zap-vriendjes-moet-veldhovense-jeugd-bewustmaken-

van-zwerfafval~a8920acb/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

Aanmelden typecursus De Typetuin 

De typecursus voor de leerlingen in de groepen 6 t/m 8 gaat definitief door. 

Wilt u uw kind alsnog aanmelden dan kan dat via de website van de Typetuin, meer informatie treft u 

in de bijlage. 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 
Bezoek aan de bibliotheek  

Deze week zijn de groepen 1-2 naar de bibliotheek geweest. Juf Monique 

heeft daar het ‘Muizenhuis’ voorgelezen. Na het lezen van het boek hebben 

we het echte Muizenhuis op het digibord met elkaar bekeken. Van onze 

schoenendozen maakte we zelf een muizenhuis. Helaas paste we daar zelf 

niet in.. maar juf Monique had daar een oplossing voor! Ze veranderde ons in 

muisjes. Het was erg leuk en leerzaam! In het halletje hebben wij ons eigen 

muizenhuis gebouwd. Neem gerust een kijkje!  

https://www.ed.nl/veldhoven/prentenboek-zap-vriendjes-moet-veldhovense-jeugd-bewustmaken-van-zwerfafval~a8920acb/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ed.nl/veldhoven/prentenboek-zap-vriendjes-moet-veldhovense-jeugd-bewustmaken-van-zwerfafval~a8920acb/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Groep 3-4 

We hebben zon/maan tekening gemaakt met de groep. De kinderen moesten bij de zon warme 

kleuren gebruiken en bij de maan koude kleuren. Dit is erg goed gegaan en het resultaat mag er zijn! 

De kinderen mochten ook kleuren mengen. Tot slot hebben de kinderen met zwarte stift nog de 

lijnen overgetrokken. Toen merkten ze al direct dat dit een veel mooier effect kreeg!  

 

 

 

 

Kinderjury 

Monique (leesconsulent vanuit bibliotheek Veldhoven) is vorige week bij ons in de groep geweest om 

te vertellen over de kinderjury. We hebben in boeken mogen snuffelen en lezen. Daarnaast had 

Monique ook 3 boeken meegenomen, waarbij we de kaft niet mochten zien. Ze had een stukje 

voorgelezen en wij mochten kiezen welk boek we het leukste vonden. Kortom de komende tijd staat 

in het teken van boeken lezen en bekijken welke boeken we het leukst vinden!  

 

 

Groep 5-6 

Deze week hebben we echte kunstwerken gemaakt! We hebben met vetkrijt en waterverf prachtige 

kunstwerken gemaakt. We noemen het ‘De gestapelde vogels’. 
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Groep 1 t/m 6 

Geld inzamelen voor Oekraïne. 

Afgelopen weekend zijn kinderen in de wijk begonnen met 

geld inzamelen. Na hierover gesproken te hebben met de 

kinderen, leek het ons een goed idee om flessen in te 

zamelen voor statiegeld. Het geld verzamelen we voor 

Oekraïne. Om dit kenbaar te maken hebben we posters 

gemaakt. Deze zijn zowel op school al thuis opgehangen.  

Tot vrijdag 25 maart kunnen de kinderen flessen verzamelen 

en inleveren. 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

o Regionale aanpak kindermishandeling - Ouderbijeenkomst scheiden en wat nu? 

o Flyer activiteiten – De Brede School Veldhoven 

o Aanmelden ouderkandidaten GMR 

o Beslisboom per 25-2-2022 

o Typecursus De Typetuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


