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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Hulpouders de Brembochtdag 

o Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

 

Hulpouders de Brembochtdag  

We hebben nog 13 hulpouders nodig. Opa’s/ oma’s/ tantes/ ooms zijn welkom om te komen helpen 

op deze fantastische dag! Meld je snel aan via brembocht@veldvest.nl 

Uitleg: Dinsdagavond 28 juni  20.00 tot 22.00 uur 

Circusdag: Woensdag 29 juni    8.00 tot 16.00 uur (opvang voor leerlingen wordt gezorgd)  

 

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 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.  
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- Donderdag 23 juni   13.45 – 14.45 uur  locatie Huysackers  

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

- Maandag 11 juli  13.45 – 14.45 uur  locatie Huysackers 

 

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 

 

 

Nieuws uit de groepen 

   

 

Groep 1-2 

De Grote Rekendag 

Vorige week  was De Grote Rekendag! We hebben met de groepen 1/2 een dierentuin gebouwd. 

Er zijn dierenverblijven gebouwd met verschillende materialen, een restaurant ingericht, 

plattegronden gemaakt van een speeltuin, een 

mozaïekvloer van het zeehonden verblijf getekend 

en een brug ontworpen. 

De kinderen mochten overal 10 minuten aan 

werken en draaide vervolgens door naar het 

volgende onderdeel. Ze hebben geleerd om 

verder te bouwen aan iets wat er al staat. Ook 

hebben we nog zelf geklommen in de apenkooi. 

 

Muziekfestival 

Vorige week mochten we genieten van het 

Muziekfestival georganiseerd door Art4U. 

De kinderen hebben meegezongen en gedanst 

met de liedjes die we vooraf hebben geoefend 

met Juf Sabine. Wat was het verhaal over Lui-

Lekker-Land leuk! 

 

Het was een geslaagde ochtend. 
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Groep 3-4 

7 juni ben ik (Rani Rademaker) begonnen en 

hebben we een fijne start gehad samen. We 

begonnen met het maken van een spinnenweb. 

Dit hebben we gedaan met wol. De kinderen 

vertellen dan eerst iets korts over het weekend en 

gooien dan de wol dat ze vast hebben naar een 

klasgenoot. Dit wordt iedere keer herhaald 

waardoor je een spinnenweb krijgt in de klas. 

Hierdoor krijg je een heel leuk resultaat en leuke 

verhalen!  

 

 

Groep 5-6 

De afgelopen weken hebben we de topografie van Nederland herhaald. Met gebruik van de atlas 

lukte dat uitstekend! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 
o Flyer ACASA – Open opgravingen in Oerle  
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