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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Terugblik studiedag 

o CJG-inloop 

o Voorleeskampioen 2022 

o Reflectionday 

 

 

Terugblik studiedag 16 november 

 

Tijdens het eerste gedeelte van de studieochtend volgden we teambreed 

een verdiepende professionalisering van KiVa, verzorgd door Loek 

Schoenmakers.  

KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele 

ontwikkeling van leerlingen.  

“Samen maken wij het verschil” 

Wij vinden het van belang om teambreed op dezelfde wijze te werken met elkaar. Doordat we in alle 

groepen werken met KiVa is er een doorgaande lijn in de school.  

Vanaf de invoering van KiVa in 2014 zien we positieve resultaten van de aanpak schoolbreed. De 

leerlingen vanaf groep 3 vullen 2x per jaar de KiVa-monitor is. Zo meten we het welbevinden van de 

leerlingen en de pestbeleving.  

De focus lag op het gesprek in de groepen 1 t/m 5 en het inzetten van de steungroep aanpak en 

gespreksvoering met leerlingen in de groepen 6 t/m 8.  

De studiemiddag stond in het teken van het opbrengstgericht werken (het bewust, cyclisch en 

systematisch werken). Na overleg in verschillende clusters (groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8) 

zijn voor alle groepen de groepsplannen weer bijgesteld. 
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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 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 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 november  13.45 - 14.45 uur  

- Donderdag 22 december  13.45 - 14.45 uur  

- Maandag 23 januari   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 

 

 

 

mailto:i.scheepens@lumenswerkt.nl
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Voorleeskampioen 2022 
Op vrijdag 21 oktober hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met 

een voorleeswedstrijd. Na de voorrondes, die in de groepen tijdens de 

Kinderboekenweek plaats hadden gevonden, mochten de winnaars uit 

iedere groep het tegen elkaar opnemen. Alle kinderen die mee deden 

hadden super goed hun best gedaan. Het was voor de jury erg lastig. 

Uiteindelijk is er toch een winnaar uitgekomen. Sara uit groep 6/7 mag 

zich dit schooljaar voorleeskampioen van de Brembocht Huysackers 

noemen. Van harte gefeliciteerd Sara! 

 

 

 
Reflectionday 

Van 1-12 tot 21-1 gaat onze school weer deelnemen aan het project Reflectionday.  

Zichtbaarheid en reflectie staan in dit verkeersproject centraal. 

Meer informatie is te lezen op  www.reflectionday.nl en in de 

toegevoegde bijlage.  

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

   

 

Groep 1-2 

Thema wonen  

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het thema ‘wonen’. We hebben onze eigen huizen met 

elkaar vergeleken. Daarbij hebben we verschillende nieuwe woorden geleerd zoals; de verdieping, de 

zolder, het adres etc.  

 

Ook hebben we al verschillende reken- en taalspelletjes gedaan rondom het thema wonen. Zo 

hebben we bijvoorbeeld een staafdiagram gemaakt van verschillende soorten huizen.  

 

In de themahoek maken we ons eigen droomhuis. De leerlingen metselen eerst de muren en kunnen 

deze vervolgens in verschillende kleuren schilderen met materiaal van een echte schilder. 

http://www.reflectionday.nl/
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Groep 3 

Judo clinic 

Al twee lessen hebben we genoten van de judolessen van meester 

Justin. Hij heeft ons de eerste beginselen van judo geleerd. We 

hebben geleerd dat respect bij judo heel belangrijk is en dat het 

stoeien aan bepaalde regels en grepen moet voldoen. Aanstaande 

maandag is helaas alweer de laatste les.  

 

Wetenschap en techniek 

Afgelopen dinsdag kwam er weer een nieuwe professor van Mad 

Science op bezoek.  Deze keer ging het over dieren.  

Hij heeft ons naar de vacht van dieren laten kijken en voelen. Wist 

je dat een huid van een slang heel zacht is en heel erg breekbaar? 

We hebben de huid allemaal mogen voelen.  

Daarnaast hebben we dieren gesorteerd op huidtype. Heeft het dier een harige huid (vacht), een 

huid van veren of een huid van schubben? En de mens? 

Ook hebben gekeken naar de baby's van dieren en hun namen. Hoe heet de baby van een pinguïn? 

En die van een ijsbeer? Het was weer een hele leerzame en leuke wetenschap en techniek les. 

 

 

Groep 4-5 

Hoi! 

Mijn naam is Liz Tacken. Ik ben 18 jaar oud en woon in Eindhoven. Ik 

volg op dit moment de opleiding onderwijsassistent op het Summa 

College in Eindhoven. Dit is nu mijn 2e en laatste jaar. Ik loop stage in 

groep 4-5 bij Juf Carlijn en Joyce en heb het hier heel erg naar mijn zin! 

Mijn stage dagen zijn: maandag, donderdag en vrijdag.  

Tot snel op het schoolplein of in de klas! 
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De Sinterklaastijd is weer aangebroken en samen met de 

hele klas kijken we tijdens het fruit eten naar het 

Sinterklaasjournaal. Ook zijn we bezig met leuke Sint 

knutsels zoals deze stoomboot. Inmiddels zijn ze bijna 

allemaal klaar. 

 

 

 

 

 

Met wereldoriëntatie zijn we bezig met het onderwerp: de 

Oertijd. We hebben al veel geleerd over de dino's, de 

oermensen en de ijstijd. In het werkboekje maken we 

opdrachten en we kijken ook regelmatig leuke filmpjes die met 

het onderwerp te maken hebben.  

 

 

 

 

 

Groep 6-7 

Danslessen 

 
Tijdens de gymlessen krijgen we 6 keer danslessen van Cardo. De kinderen zijn hard aan het oefenen 

voor een gezamenlijke dans. Na deze 6 lessen mogen we gaan optreden in de Schalm met de groep. 

Dit optreden vindt plaats op zaterdag 17 december van 10.30u tot 11.30u. Hiervoor krijgen de 

kinderen uit groep 6/7 volgende week een brief mee naar huis. 

 

 

Bijlage: 

o Reflectionday ouderbrief 

 

 

 

 

 

 


