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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Centrum voor Jeugd en Gezin 

o Medezeggenschapsraad/ Schoolraad  

o Online Ouderbijeenkomsten over scheiding 

o Verkeersveiligheid – Reflectionday 

 

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.  

 

- Donderdag 2 december  13.45 - 14.45 uur  

- Maandag 10 januari  13.45 - 14.45 uur  

- Donderdag 10 februari  13.45 - 14.45 uur  

- Maandag 14 maart  13.45 - 14.45 uur 

- Donderdag 14 april  13.45 - 14.45 uur 
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- Maandag 16 mei  13.45 - 14.45 uur 

- Maandag 13 juni  13.45 - 14.45 uur  

- Donderdag 14 juli  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 

 

Medezeggenschapsraad/ Schoolraad 

Op donderdag 18 november is de volgende MR/SR vergadering. U bent van harte welkom om deze 

bij te wonen. De vergadering start om 20.00 uur op locatie ’t Look.   

Op de agenda staat onder andere: terugkoppeling analyses Cito eindtoetsen schooljaar 2020-2021 en 

communicatie met ouders.   
 

Online Ouderbijeenkomst over scheiding 

Vanuit Schoolmaatschappelijk werk hebben wij informatie ontvangen over het volgen van online 

bijeenkomsten op dinsdag 16 en maandag 29 november. Meer informatie over aanmelding treft u in 

de bijlagen. 

 

 

Reflectionday 2021 

Verkeersveiligheid verbeteren doen we samen! Elke jaar in november gaan de leerlingen van groep 3 

t/m 8 hier in de klas aandacht aan besteden. Meer informatie over REFLECTIONDAY kunt u lezen in 

de bijlage en op www.reflectionday.nl 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

We zijn gestart met het thema ‘de herfst’. In deze eerste week maken 

we kennis met het seizoen herfst. We bekijken wat er allemaal in de 

natuur verandert: de blaadjes krijgen een andere kleur en ze vallen 

van de bomen, maar is nog veel meer te zien en te beleven. 
We gaan opzoek naar verschillende herfstschatten (kastanjes, 

walnoten, beukennootjes etc.).   

De weken erna gaan we het ook hebben over de heksen, tovenaars, reuzen en kabouters. Tijdens al 

deze herfstactiviteiten staan er verschillende reken- en taaldoelen centraal. 

http://www.reflectionday.nl/


 

Nieuwsbrief De Brembocht | ’t Look  –  11 november 2021 
 

Na de herfstvakantie is juf Sabine van muziekschool Art4U voor het eerst bij ons op school geweest. 

Ze geeft ons om de maandag muziekles.  

Deze week hebben maar liefst drie liedjes geleerd over verschillende emoties.  

 

Groep 3 

 

Tijdens de gymles hebben we genoten van onze eerste twee 

judolessen. Op een grote judomat en met echte judopakken aan, 

hebben we les gekregen van een judotrainer. Door middel van 

diverse spelvormen hebben de kinderen kennis gemaakt met deze 

sport, volgende week is de laatste judoles.  

 

 

 

 

 

Groep 4 

De tafel van 2 

Na de herfstvakantie zijn we gestart met de tafel van 2. De 

kinderen hebben allemaal een tafelposter voor op de wc mee 

naar huis gekregen en flitskaartjes om thuis te oefenen. Ook 

hebben ze op school al geoefend op www.tafeldiploma.nl. Ze 

kunnen op deze website alle tafels tot en met 10 oefenen. Zodra 

de kinderen alle tafels kennen, kunnen ze in de klas een 

tafeldiploma verdienen.  

 

Muziekles 

Sinds vorige week hebben we elke woensdag muziekles van juffrouw Tina.  

De kinderen herkende juf Tina nog uit groep 3.  

Ze hebben erg enthousiast mee gedaan tijdens de eerste les.  

 

 

Groep 5 

Lezen in de aula 

Na de herfstvakantie hebben wij voor het eerst in 

de nieuwe aula gewerkt met de hele klas. Op 

maandag mogen we iedere week nieuwe boeken 

uitzoeken. Terwijl een aantal leerlingen een nieuw 

boek aan het uitzoeken was, mocht de rest een 

lekker plekje in de aula zoeken om te lezen. Even 

proberen of die banken en krukken wel echt zo 

lekker zitten. De leerlingen vonden het erg bijzonder en hebben ook lekker gelezen. Voortaan zullen 

wij op maandag, tijdens het uitzoeken van de biebboeken, hier lekker lezen met de gehele klas.  

  

http://www.tafeldiploma.nl/
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Groep 6 

Vrijdag voor de herfstvakantie hebben we de 

Kinderboekenweek afgesloten met de jaarlijkse 

voorleeswedstrijd. Het was erg spannend. Iedereen had super 

goed zijn best gedaan. Zoë uit groep 6 mag zich komend 

schooljaar voorleeskampioen van de Brembocht ‘t Look 

noemen. Gefeliciteerd Zoë! 

 

 

 

Bij rekenen hebben we geleerd wat een vierkante meter (m2) is. Dit zijn 

we ook zelf gaan ervaren door te kijken hoeveel kinderen er op 1 m2 

passen. 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 

Woensdag 3 november mocht groep 7 naar de bibliotheek. Met 

een belangrijke taak! Ze kregen de verantwoordelijkheid om 

boeken uit te zoeken voor de bibliotheek op school. Dus, kies 

boeken die je aanspreken of waarvan je denkt dat het de 

leerlingen uit groep 5 en 6 aanspreken. Zowel strips, informatieve 

boeken als romans werden uitgezocht. De hoeveelheid 

moppenboeken en voetbalverhalen was enorm. Natuurlijk 

moeten er zowel bij ons op school, als bij de bibliotheek in het 

Citycentrum nog wat te kiezen zijn. Niet alle moppenboeken en 

voetbalboeken zijn dus meegekomen. De selectie van de 

kinderen staat intussen al hier in de (nieuwe) kasten. Je ziet dat 

de leerlingen graag even lezen nu ze betrokken zijn geweest bij 

het proces. 
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Groep 8 

Informatieavond 

Dinsdagavond 2 november hebben de leerkrachten van groep 7 en 8 informatie gegeven over de 

route naar het Voortgezet Onderwijs. 

We bespraken het tijdspad van zowel groep 7 als groep 8. 

Belangrijk is dat de ouders met hun kinderen de informatie dagen en open dagen gaan bezoeken van 

de middelbare scholen zodat er een weloverwogen keuze, gemaakt kan worden. 

In november en december is op de websites van de scholen hierover meer informatie te vinden. 

   
Citotoets Begin 8 

Groep 8 is op dit moment gemotiveerd bezig met het maken van de Citotoets van begin groep 8. We 

nemen de resultaten mee in het voorlopig advies dat gegeven wordt tijdens het rapport gesprek dat 

volgt in de komende weken. 

 

 

Bijlagen: 
o Kliederkerk Veldhoven 

o Online Ouderbijeenkomsten over scheiding 

o Reflectionday 

o Stg. Jeugdbelangen Zonderwijk Veldhoven – Hobbyclub de Planeten 

o Asfaltonderhoud Nijverheidslaan/Ambachtslaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


