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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Voorstellen nieuwe leerkrachten 

o Afscheid Hera van de Laar  

 

Voorstellen 

Graag wil ik me even aan u voorstellen. Mijn naam is Brigit de Jong en 

ik kom na de zomervakantie op maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag als juf in groep 1/2C werken. Afgelopen periode heb ik al 

kennis mogen maken met collega’s, kinderen en een aantal ouders en 

dit is mij goed bevallen. Ik heb ruime ervaring in het werken met het 

jonge kind in het reguliere en speciale basisonderwijs. Naast school 

geniet ik van creatief en sportief bezig zijn en leuke dingen 

ondernemen samen met mijn man en onze drie kinderen.  

Wie weet ontmoeten we elkaar een keer op school, in de klas of op het schoolplein. Ik kijk 

ernaar uit om na de zomervakantie op de Brembocht te starten. Tot dan! 

 

Voorstellen 

Graag wil ik me even aan jullie voorstellen:  

Ik ben Marie-Jeanne Lammers-Peeters. Woonachtig in Veldhoven.  

Aankomend schooljaar kom ik werken op b.s. de Brembocht in groep 8. 

De school waar ik vroeger als kind zelf op gezeten heb. 

Ik werk al geruime tijd in het onderwijs en doe dit nog steeds met veel 

plezier.  

In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgebouwd in groep 3 t/m 8.  

Mijn voorkeur heeft de bovenbouw. 

Ik heb er zin in en verheug me erop om de kinderen en de ouders te leren kennen. 

Samen met juf Annelies gaan we er een leerzaam, fijn, gezellig schooljaar van maken. 

Fijne vakantie en graag tot ziens in september. 

Juf Marie-Jeanne 

 

 

Nieuwsbrief 
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Voorstellen 

Hallo allemaal,  
Graag wil ik me via deze weg aan jullie voorstellen.  
Ik ben Saskia Manders, 38 jaar. Ik woon samen met Ruud en onze 
tweeling, Kai en Pim van 5 jaar, in Luyksgestel. In mijn vrije tijd ga ik 
graag met de jongens op avontuur in de bossen, ik houd van koken en 
bakken en ook van toneel en theater (zowel kijken als spelen). Ik vind 
het heerlijk om naar de bergen te gaan, in de zomer om te wandelen, in 
de winter om te skiën.  
 
Komend schooljaar mag ik starten op De Brembocht als 
onderwijsassistente in de groepen 3, 4 en 5. Hiermee keer ik na 10 jaar 
weer terug in het onderwijs. Na mijn opleiding aan de Pabo en werk in de jeugdzorg, heb ik 
in de afgelopen jaren mijn banketbakkersopleiding afgerond en in verschillende bedrijven 
(bakkerijen, chocolaterie en zuivelbedrijf) gewerkt. Leuk werk, maar onderwijs bleef toch 
trekken. En nu de jongens ook naar school gaan, leek mij dit de tijd om die stap, terug het 
onderwijs in, te zetten. Ik heb dan ook heel veel zin om te starten. 

 

Afscheid  

Beste leerlingen en ouders, 

 

Wat gaat de tijd soms snel. Al weer bijna een schooljaar voorbij. Nog een weekje voordat de 

school voor zes weken haar deuren sluit om heerlijk te kunnen genieten van een 

welverdiende vakantie. Na bijna 45 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs is het dan zover: 

ik ga met ingang van 1 september aanstaande met  pensioen…  

 

In 1976 geslaagd voor de opleiding en snel aan het vervangen op De Brembocht. Helaas was 

er toen hier op school geen vacatureruimte. Daarnaast was er een overschot aan 

afgestudeerde leerkrachten. In september 1976 werd ik in Roosendaal aangenomen bij wat 

toen nog een LOM-school genoemd werd (een school voor leerlingen met leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden).  

 

In 1977 kreeg ik een vaste baan bij De Brembocht als leerkracht van de 1e klas (nu groep 3). 

Tot 2003 heb ik als leerkracht ervaring opgedaan in alle groepen en in de rol en functie van 

intern begeleider en adjunct-directeur.  

 

In 2003 nam ik met gemengde gevoelens afscheid van de Brembocht en werd ik (toen nog 

samen met Jane v.d. Heijden) directeur van 2 basisscholen. Vanaf 2006 was ik alleen 

directeur van beide scholen en in 2009 werd ik door het bestuur gevraagd terug te keren 

naar De Brembocht als eindverantwoordelijke. Dit jaar heb ik op eigen verzoek nog gewerkt  

als lid van het strategisch team en bij de laatste schooldag is de cirkel als het ware rond…   
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Mijn werkzame leven ben ik dus gestart op De Brembocht en beëindig ik op De Brembocht. 

Een prachtige school met mooie resultaten, blije kinderen, tevreden en betrokken ouders en 

een heel enthousiast en hardwerkend team met een grote inzet en betrokkenheid. Zo heb ik  

‘Samen maken we het verschil’ volop mogen ervaren op de speciale Brembocht- of beter 

gezegd de ‘Hera neemt afscheid van de Brembocht dag’ van afgelopen 1 juli. Wat heb ik 

genoten; wat een feest! Door de hele school muziek makende en dansende kinderen. Een 

dag om nooit te vergeten! 

Gelukkig kan ik dat allemaal opnieuw beleven door naar de mooie foto’s te kijken en door 

het laten maken van een zilveren hangertje als aandenken, met dank aan jullie gulle bijdrage 

daarvoor. 

 

Graag wil ik alle leerlingen bedanken voor hun spontaniteit en inzet. Ik vond het fijn om bij 

en met jullie te werken. Een speciaal bedankje aan de Schoolraad/Medezeggenschapsraad 

en de Activiteiten Commissie voor hun positief kritisch meedenken en het organiseren van 

allerlei activiteiten. Verder dank ik jullie allemaal heel erg hartelijk voor het in mij gestelde 

vertrouwen al die jaren; ik heb het werk met heel veel plezier en liefde gedaan.  

 

Ik wens alle leerlingen en ouders een hele fijne zomervakantie toe, waarin iedereen hopelijk 

onbezorgd kan genieten van elkaar en al het moois wat op je pad komt. Veel plezier en rust 

goed uit! 

 

Hera van de Laar 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan het project Kijken met andere 

ogen. Het doel was hierbij dat leerlingen met andere ogen leren kijken naar zichzelf en de 

wereld om hen heen waarbij reflectie en normen en waarden centraal staan. We hebben de 

lessen van de Gelukskoffer gevolgd en daarbij aansluitend een lessenreeks beeldende kunst 

van Cultuurschakel. We zijn trots op het eindresultaat. Deze zijn tentoongesteld voor het 

raam van onze lokalen. Kom ze gerust eens bewonderen!  

 

Groep 3 

Verkeer  

Vorige week woensdag hebben de groep 1 t/m 4 extra aandacht besteed aan verkeer.  

Buiten waren drie hoeken opgesteld. De eerste hoek was een puzzelestafette, wie heeft als 

eerste het verkeersbord klaar én weet de betekenis van het bord. De tweede hoek was het 
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verkeersplein. Hier hebben ze geleerd dat je altijd aan de 

rechterkant fietst en hebben ze kennisgemaakt met diverse 

verkeersborden en tekens op het wegdek. Erg leerzaam! 

De laatste hoek was een verkeerswerkboekje, hierin stonden 

diverse opdrachten rondom verkeer.  

De leerlingen hebben genoten van deze leerzame activiteit!  

 

 

 

 

Groep 4 

Klavertjes plukken 

De afgelopen weken hebben de leerlingen gewerkt met de Gelukskoffer. Tijdens deze lessen 

hebben ze geleerd over; Wat is geluk?, positief denken, dankbaarheid, talenten, 

zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. Bij de laatste les hebben wij 

geluksklavertjes gemaakt voor alle ouders van groep 4. 

Deze mogen voor of na het oudergesprek worden 

‘geplukt’ van het raam. Op deze manier geven wij het 

geluk door! De leerlingen hebben allemaal een 

geluksdiploma verdiend.  

 

 

 

Groep 5 

Gelukskoffer 

De leerlingen hebben vandaag het geluksdiploma mee naar huis gekregen. We hebben een 

aantal weken het project van de gelukskoffer gevolgd in de klas. Als afsluitende opdracht 

hebben wij een geluksvogel gemaakt, die de leerlingen straks mogen doorgeven aan iemand. 

Wat fijn dat we met de klas dit mooie project hebben doorlopen. Gefeliciteerd iedereen! 

 

Grieken en romeinen 

Tijdens Blink zijn we aan de slag gegaan met het nieuwe thema: Grieken en romeinen. De 

leerlingen vinden het enorm interessant en we hebben al verschillende dingen geleerd. Zo 
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zijn we erachter gekomen dat de romeinen een enorm groot rijk hebben veroverd en een 

heleboel handige uitvindingen hebben gedaan. Denk hierbij aan de riolering en de wegen.  

 

Groep 6 

Afscheid juf Merel 

Komende dinsdag zullen we met de leerlingen afscheid nemen van 

juf Merel. Als bedankje hebben we met de groep een leuke 

verrassing voor de juf gemaakt. 

Wij willen haar bedanken voor haar inzet en veel succes wensen met 

haar studie.  

  

Laatste schoolweek in groep 6 

Komende week zal het voor de leerlingen de laatste week zijn in groep 6.  

Het schooljaar is als een sneltrein voorbij gevlogen. Naast het harde werk op school hebben 

de leerlingen ook laten zien dat ze tijdens het thuisonderwijs niet hebben stilgezeten.  

Volgende week gaan we met elkaar dit bijzondere jaar afsluiten. Aanstaande woensdag 

mogen de leerlingen gezelschapsspellen van thuis meenemen.  

 

Voor mijzelf zal het ook een bijzondere week worden. Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest 

op de Brembocht zal ik volgende week afscheid nemen van de school. Met ingang van het 

nieuwe schooljaar ga ik werken binnen een andere onderwijsstichting, dichterbij mijn 

woonplaats. 

Graag wil ik alle kinderen, ouders en collega’s bedanken voor de goede samenwerking en de 

leuke periode op De Brembocht. 

Ik wens iedereen het allerbeste voor de toekomst en geniet allemaal van een welverdiende 

vakantie.  

Meester Max 

 

 

Groep 7 

Engels  

Deze week hadden we een keer een wat andere les, aan de hand van een bekend liedje. 

Eerst leerden we mensen beschrijven. Daarna sloten we de les af met het hele lied, met 

tekst. Er werd lekker meegezongen en was een fijne groepsactiviteit. 
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Peter R. de Vries 

Vorige week hebben we het nieuws besproken in de klas. Peter R. De Vries als persoon 

besproken en natuurlijk ook wat een misdaadjournalist is en doet. We bespraken waarom 

journalistiek zo belangrijk is en dat het daarom zo'n groot nieuws is. 

 
 

Groep 8 

Schoolverlatersdagen 

Vorige week heeft groep 8 genoten van  

drie zonovergoten schoolverlatersdagen. 

We zijn o.a. gaan midgetgolfen, hebben een diamant spel en levend stratego in het bos 

gedaan. Daarnaast hebben we samen ontbeten, met frietjes geluncht en genoten van 

lekkere pizza’s. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nu kijken we erg uit naar het opvoeren van de eindmusical volgende week. 

Maandag en dinsdagochtend doen we dat voor de andere groepen van de school en beide 

avonden voor de ouders. 
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Bijlage: 

o GGD update snottenbellen- en quarantainebeleid  

o Bredeschool Veldhoven 

 

 

 

 

Wij wensen u een fijne, zonnige vakantie en zien 

alle kinderen graag weer op  

maandag 6 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


