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Algemeen 

 
In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Terugblik studiedag 15 februari 2022 

o Tevredenheidspeiling  

o Centrum voor Jeugd en Gezin 

o Aanmelden typecursus leerlingen gr. 6 tm 8 

 

Terugblik studiedag 15 februari 2022 

Tijdens het ochtendgedeelte aan de slag met 

CLOSE-READING en de boekenkring 

(begrijpend lezen). Dit is de 3de bijeenkomst 

onder leiding van Martijn Hensgens 

(onderwijsadviseur Vol van Leren).  

Na een inspiratiesessie zijn de clusters aan de 

slag met het voorbereiden van CLOSE-

READING sessies aan de hand van een 

prentenboek.  

 

Onderbouw: 'Het begint met een zaadje'  

Middenbouw: 'Twee vechtende eekhoorntjes'  

Bovenbouw: 'Het land van de grote 

woordfabriek' 
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Tijdens het middaggedeelte aan de slag met professionalisering KiVa onder leiding van Loek 

Schoenmakers (docent Hoge school De Kempel en KiVa-trainer). De pedagogische groepsplannen zijn 

geëvalueerd en nieuwe doelen zijn opgesteld. Een middag met waarde(n) volle gesprekken. 'Samen 

maken wij het verschil' 

 

  

 

Tevredenheidspeiling   

Binnen stichting Veldvest, waartoe onze school behoort, werken we samen om tot de beste kwaliteit 

van onderwijs te komen. We willen u in de gelegenheid stellen aan ons kenbaar te maken hoe u over 

de school denkt. We zullen daarom een tevredenheidspeiling doen onder ouders, leerkrachten en 

leerlingen. Samen met andere actuele gegevens die we verzameld hebben, zullen we bepalen welke 

verbeter-/of veranderpunten aangepakt zullen worden in de komende periode. Uiteraard wordt u 

hierover geïnformeerd. Periodieke peilingen van tevredenheid hebben een structurele plek in onze 

kwaliteitscyclus. Wij gaan er van uit dat u mee doet aan de tevredenheidspeiling. 

Na de carnavalsvakantie ontvangt u een mail met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan de 

peiling. Per gezin ontvangt u één link. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen op school de 

vragenlijst in.  

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening en verzoeken u mee te doen, dat zal ongeveer 5 minuten 

van uw tijd in beslag nemen.  
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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 ‘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.  

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen de inloopspreekuren voor nu niet 

fysiek doorgaan. Inge Scheepens is voor ouders en leerkrachten telefonisch 

bereikbaar of door middel van een afspraak via Teams.  

T: 06-51 80 10 11  E: I.scheepens@lumenswerkt.nl 

 

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 
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Aanmelden typecursus De Typetuin 

Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de groepstypecursus van de Typetuin.  

Deze cursus is geschikt voor de leerlingen in de groepen 6 t/m 8.  

Aanmelden kan via de website van de Typetuin, meer informatie treft u in de bijlage. 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Afgelopen vrijdag hebben we live gekeken naar de trekking 

van prins en prinsescarnaval én de raad van vijf. Hieraan 

voorafgaand hebben we een leergesprekje gehouden over het 

carnavalsfeest. Hierbij stonden de woorden confetti, 

serpentine, masker, verkleden (je ziet er anders uit, maar blijft 

dezelfde persoon) optocht, polonaise, prins(es) carnaval (is 

tijdens het carnavalsfeest even de baas van de school) en 

ALAAF (carnavalsgroet: hoe is het jullie/ fijn aan het feesten?) 

centraal.  

Veel kleuters weten al hoe ze verkleed gaan tijdens het 

carnavalsfeest en hebben er zin! 

Maandag zijn we gestart met het versieren van de ramen met confetti en slingers. Dit zorgt voor een 

feestelijk gevoel: genieten met elkaar...       

 

 

Groep 3 

Tijdens de afgelopen weken hebben we van 

garen/wol mutsjes gemaakt. Dit was best een 

lastige opdracht, maar met een beetje 

doorzettingsvermogen is het gelukt om mooie 

wintermutjes te maken.  

 

Voor carnaval zijn we met de klas een optreden aan het voorbereiden op het liedje “6 heksen bij 

elkaar”.  We oefenen volop, om dit op 25 februari aan de hele school via Teams te laten zien.  

 

 

Groep 4 

Thema blink “Op ruimtereis” 

Vorige week zijn we gestart met het maken van de planeten uit ons zonnestelsel. De eerste stap was 

het maken van de vorm. Dit hebben we gedaan door een ballon te beplakken met kranten en 

behangplak (papier-maché). De kinderen hebben erg hun best gedaan en goed samengewerkt!  

Deze week konden we eindelijk de planeten ook de juiste kleur geven. 
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Kunnen jullie herkennen welke planeten we gemaakt hebben?  

 

        
 

 

Groep 5 

Muziek in de klas 

De afgelopen weken hebben wij muzieklessen gehad van 

meester Pieter van Art4U. Tijdens deze lessen hebben 

wij kennisgemaakt met verschillende soorten percussie-

instrumenten. Meester Pieter heeft ons verschillende 

instrumenten laten zien en we hebben geoefend met 

verscheidene ritmes. Tijdens deze lessen hebben we met 

de klas een echte percussieband gecreëerd. De 

leerlingen waren enorm enthousiast en vonden het leuk 

om te doen.   

 

 

Groep 6 

Klassenvergadering 

Tijdens de laatste klassenvergaderingen hebben we veel gesproken 

over de sfeer in de groep, daar zijn we natuurlijk samen 

verantwoordelijk voor. Wat vind je fijn? Wat zou je graag anders 

zien? Wat kun JIJ vandaag doen om de sfeer gezellig te houden? De 

onderwerpen die ter sprake komen, zetten we vervolgens om in 

actie. De afgelopen periode hebben we het voetballen in de 

Pannakooi centraal gesteld. De kinderen hadden last van 

onduidelijkheden en hebben vervolgens samen de regels bijgesteld. 

Natuurlijk evalueren we dit altijd even én worden alle afspraken door onze notulisten vastgelegd in 

een echte notulen.  

 

Daarnaast kwam plagen en pesten een aantal keer ter sprake. Komende periode besteden we 

daarom tijdens de KiVa lessen veel aandacht aan pesten en plagen.  
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Groep 7 

1 tegen allen 

We hebben al eerder laten weten dat we met veel 

enthousiasme aan het project 1 tegen allen hebben gewerkt. 

Woensdag kon de beloning eindelijk worden ingelost. Ze 

hebben genoten van ‘Mathilda’ met de beloofde popcorn van 

juf Monique. 

 

 

In de klas zijn ze hard aan de slag 

gegaan met de olympische spelen. Ze hebben geknutseld, van alles 

opgezocht en komende week gaan ze de resultaten van de gevolgde 

olympiërs presenteren.  

 

 

 

 

 

 

Groep 8 

Schooladviezen 

Deze week bespreken we met de leerlingen en hun 

ouders de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs. 

Voor sommige best spannend maar ook heel mooi 

om te horen dat er bewuste keuzes gemaakt worden 

voor een fijne middelbare school. 

Crea 

Onze crea lessen stonden de afgelopen weken in het 

teken van het Nieuwjaar en een beroemd gebouw. 

Rondom het vuurwerk hebben de leerlingen weetjes 

gezocht over hun gekozen gebouw. 

 

 

 

Bijlage: 
o Typecursus de Typetuin  

o Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk - carnaval 

 

 


