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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Terugblik studiedag 

o CJG-inloop 

o Leerlingenraad 

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 ‘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.  

 

- Maandag 12 december  13.45 - 14.45 uur  

- Donderdag 19 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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Leerlingenraad 
Vanuit onze visie ‘Samen maken wij het verschil’ vinden we het belangrijk om leerlingen 

medeverantwoordelijk te maken voor het onderwijs en de sfeer op De Brembocht.  

De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen.  

Deze raad is er om mee te denken, praten, overleggen en beslissen over wat er op school en in de 

klas gebeurt.  

Op basisschool De Brembocht hebben wij een leerlingenraad die bestaat uit 6 leerlingen. Zij zijn door 

de eigen groep gekozen om de groep te vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Op beide locaties is 

er een leerlingenraad actief.  

 

Dit jaar bestaat de leerlingenraad op locatie 't Look uit de volgende leerlingen: 

Jayzèn Chaz Stewart en Julie Dams uit groep 6 

Sepp Burgers en Zoë Dumbuya uit groep 7 

Hanne Coppens en Jaro van Ginkel uit groep 8 

 
 
Hieronder stellen zij zich aan u voor: 
 

 

Hallo, ik ben Julie en ik ben 9 jaar oud. 
Ik zit in de leerlingenraad en ben gekozen tot voorzitter (tot de kerstvakantie). Ik 
vind het fijn om in de leerlingenraad te zitten omdat ik het leuk vind om mee te 
kunnen denken en praten over de plannen van de school. En op die manier de 
ideeën van mijn klas te vertegenwoordigen.   
 

 

Hallo ik ben Jayzèn Chaz Stewart ik ben 9 jaar oud en ik ben lid geworden van de 
leerlingenraad omdat: de kinderen in de klas dachten dat ik het goed kon, dus ja 
daarom en ik vind het ook best leuk dat ik lid ben geworden nu heb ik ook veel 
meer te zeggen in de klas want eerst kwam ik 1x per dag aan het woord bij de 
klassenvergaderingen maar sinds ik lid ben van de raad is dat anders en dat is fijn 
want dan voel ik me belangrijk. 

 

Ik ben: Zoë Dumbuya  
Ik zit in: groep 7 basisschool De Brembocht  
Ik ben gekozen voor de leerlingenraad omdat: volgens mij kan ik goed luisteren 
en dingen beslissen. 

Wat vind ik van de leerlingenraad: ik vind de leerlingenraad heel erg leuk       
Bijvoorbeeld het lijkt me wel leuk om over het schoolplein mee te beslissen  
Ik leer ervan: om voor de klas te staan en mee te beslissen. 

 

Ik ben Sepp Burgers, ik zit in groep 7 en zit nu een jaar in de leerlingenraad. Ik 

deed eigenlijk voor de grap mee aan de verkiezingen voor de leerlingenraad, en 

ik dacht: oh, ik ga echt niet winnen, maar toen werd ik toch gekozen. Ik vind het 

belangrijk dat ik in de leerlingenraad mee kan beslissen over dingen die op 

school gebeuren. Ik denk dat ik er best goed in ben om te luisteren naar mijn 

klasgenoten en hun ideeën mee te nemen naar de leerlingenraad.  Ik leer bij de 

leerlingenraad dat ik dingen kan beslissen en om voor de klas te staan. 
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Hoi, ik ben Hanne Coppens. Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 8. De reden dat ik 

me heb opgegeven voor de leerlingenraad is omdat ik goed mijn mening durf te 

geven en ik ook naar de mening van een ander kan luisteren. Daarbij vind ik het 

ook superleuk om te doen. Ik had me opgegeven en was heel blij toen ik hoorde 

dat ik in de leerlingenraad zat. Nu ben ik penningmeester. Dat lijkt me heel erg 

leuk om te doen. We zijn pas 1 keer samengekomen. Maar ik heb super veel zin 

om echte plannen voor de school te maken.  Met zijn allen gaan we mooie 

ideeën maken en uitvoeren. Ik heb super veel zin in het jaar. 

 

Hoi ik ben Jaro van Ginkel en ik ben 12 jaar oud. Ik zit in groep 8. Ik zit in de 

leerlingenraad. Het leek me leuk en ik deed voor de lol mee maar ik wil wel graag 

en toen lukte het en ik ben er erg blij mee. Ik vind het leuk omdat je mee mag 

bepalen en zo en je mening mag delen. En je kan mee dingen kiezen als er iets is 

en je mag vergaderen. 

 

 
 
 
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 

Hallo, mijn naam is Niko Bokdam en ik ben 16 jaar oud. ik doe de 

opleiding Onderwijsassistent leerjaar 1 op het Summa College in 

Eindhoven. 

Ik loop stage in groep 1-2 b bij juf Maureen op de maandagen. Ook kom 

ik stagelopen op belangrijke dagen zoals een kerstviering of een dag dat 

Sinterklaas komt. Het is erg gezellig in de klas en ik kijk dan ook uit naar 

de dagen waar ik ga stage lopen.  

 

http://www.reflectionday.nl/
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Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema wonen. 

Pompom en Loeloe spelen na hoe Loeloe vroeger vanuit een ver 

land met een verhuisvliegtuig is verhuisd naar Nederland. Pompom 

wil ook wel eens weten hoe het is om op een andere plek te wonen. 

De kinderen kunnen Pompom niet missen en gaan voor Pompom op 

zoek naar een fijne plek om te wonen. Maar wat is een fijne plek om 

te wonen, hoe ziet een fijne plek eruit?   

Samen hebben we de huizen waarin wij wonen bekeken en verteld 

waarom het zo'n  fijne plek is om te wonen. Ook hebben we 

gefantaseerd over een droomwijk waar wij zouden willen wonen. Pompom wil graag weten hoe het 

is om in een ver-weg-huis te wonen. Samen met de kinderen richten we een ver-weg-huis in voor 

Pompom.  

Een superleuk thema met leerzame activiteiten!                                                   

 

 

Groep 3 

Al twee lessen hebben we genoten van de judolessen van 

juf Denise. Zij 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 dinsdag is helaas 

alweer de laatste les.  

 

Iedere vrijdagmiddag is meester Sandor van Art4U in de klas. Hij 

verzorgt ons het gehele jaar muzieklessen. We hebben al een aantal 

liedjes geleerd en met muziek instrumenten gespeeld. Iedereen doet 

enthousiast mee.  

 

 

 

 

Groep 4 

Even voorstellen 

Mijn naam is Bas Everstijn en ben 19 jaar oud. Sinds dit schooljaar ben ik 

gestart met de deeltijdopleiding Pabo. Ik loop elke dinsdag stage in groep 4. 

Naast mijn stage, ben ik werkzaam in het speciaal onderwijs als 

onderwijsassistent. Ook geef ik in de avonduren Hiphop lessen bij Cardo 

Dance Dept. Je hebt ons misschien wel voorbij zien komen bij Hollands Got 

Talent. Ik kijk uit naar mijn stage op De Brembocht en hoop me te kunnen 

ontwikkelen tot een goede meester. 
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Muzieklessen 

Ondertussen hebben we al 2 muzieklessen gehad van meester Sandor. 

Hij werkt bij de muziekschool Art4u in Veldhoven. Het hele schooljaar 

komt hij ons op vrijdagmiddag muziekles geven. We mochten vandaag 

al meteen oefenen op de klokkenspellen. 

 

 

  

 

 

 

 

Groep 5 

Sinds maandag 7 november, krijgen wij iedere maandagochtend ukelele 

les. Meester Marinho van Art4U komt ons iedere maandagochtend 

helpen bij het leren bespelen van de ukelele. De leerlingen zijn erg 

enthousiast en vinden het leuke lessen. Ze leren verschillende akkoorden 

en hoe je een ukelele goed vast moet houden.   

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6 

Hoi! Mijn naam is Luna Linssen, ik ben 21 jaar en ga dit jaar 

afstuderen op basisschool De Brembocht. Op Hogeschool de 

Kempel zit ik in het laatste (4e) jaar van de opleiding. 

Dit schooljaar loop ik stage in groep 6 bij Jolanda en Miranda en 

heb ik al een fijne start gemaakt. Normaal gesproken zal ik 

stagelopen op maandag en dinsdag, daarnaast heb ik meerdere 

stageweken en over een tijdje heb ik een blokstage waarin ik vier 

weken achter elkaar lesgeef. Ik kijk ernaar uit om op deze school 

een leuk en een leerzaam jaar tegemoet te gaan. 

Wellicht tot snel in de klas of op het schoolplein! 

 

Met Jayzèn naar de Schalm 

Vrijdag 11-11 mocht Jayzèn Chaz zijn mooie wens pitchen in de Schalm. Er waren 3 wensen 

uitgekozen die een mogelijke kans hadden. 

De wens van Jayzèn was : ''Een klein tuintje per klas om planten of groenten te laten groeien, zodat 

de aarde leefbaar blijft en we planten/groenten uit ‘eigen’ tuin gebruiken/eten.'' 
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Ondanks zijn hele goede presentatie (met ondersteuning van Genaro) en onze support heeft hij 

helaas niet gewonnen. De prijsuitreiking werd gepresenteerd door Mike Weerts, die heeft er voor 

ons allemaal een hele leuke ochtend van gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7 

Aangenaam kennis te maken! 

Ik ben de nieuwe stagiair op De Brembocht, en ik zal het aankomende 

jaar elke donderdag in groep 7 stagelopen. 

Dit ben ik: 

Mijn naam is Maik van Rossum, 17 jaar oud en leerzaam op het Summa 

College in Eindhoven. Ik studeer aan de opleiding onderwijsassistent. 

Na deze opleiding wil ik graag doorstromen naar de PABO. Buiten 

school hou ik ervan om te sporten, ik speel waterpolo bij PSV in 

Eindhoven. Ik doe dat al meer dan 8 jaar! Ik heb ontzettend veel zin om het hele jaar hier stage te 

lopen.  

Groetjes Maik 

NL leest Junior: De regels van drie 

Tijdens NL leest Junior leest de hele groep hetzelfde boek. Dit leidt tot 

boeiende en leuke gesprekken in de klas. De regels van drie is geschreven 

door Marjolijn Hof en gaat over familie, keuzes maken en ouder worden. 

De maand november zijn we met dit leesboek aan het werk. 

 

 

 

Creatief Gutsen Linoleum 

Naast de leervakken, zijn we creatief ook hard aan het werk! Gutsen, zodat er een linoleum stempel 

gemaakt wordt. De juf heeft een paar pleistertjes moeten plakken, maar enthousiaste leerlingen en 

mooie resultaten. 
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Groep 8 

Groep 8 heeft de afgelopen week de Cito van begin groep 8 gemaakt. Tijdens de komende 

oudergesprekken worden de voorlopige schooladviezen voor het VO besproken. Veel scholen 

hebben in deze periode al kijk en informatie momenten. 

We hebben met de hele groep een ochtend les programma gevolgd op het Sondervick College. 

 

Excursie naar kamp Vught 

Komende week gaan we op bezoek bij kamp Vught. We zullen daar een rondleiding krijgen. 

Voorafgaande krijgen de leerlingen al een les over dit concentratie kamp uit de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

 

 

Bijlage: 

o  Reflectionday ouderbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


