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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Inzet calamiteitendag vrijdag 22 juli 2022 

o Schoolverlatersdagen groep 8 

o Centrum voor Jeugd en Gezin 

o De Grote Rekendag 2022 

o Brembochtdag, viering 50-jarig bestaan. 

 

 

Calamiteitendag vrijdag 22 juli 2022 => schooldag 

Gezien de lockdown voor de kerstvakantie vanwege de coronamaatregelen zetten we dit schooljaar 

de calamiteiten dag in als lesdag. Alle leerlingen van groep 1 t/m 7 zijn die dag op school aanwezig. 

De leerlingen van groep 8 nemen volgens planning afscheid op woensdag 20 juli.  

 
 
Schoolverlaterdagen groep 8  

Al jaren organiseert de school een schoolkamp voor de leerlingen van groep 8. Het belangrijkste 

uitgangspunt voor de afscheidsactiviteiten van groep 8 is dat het voor iedereen fijne en prettige 

activiteit moet zijn, waarvan iedereen kan genieten. Daarnaast dienen veiligheid en 

verantwoordelijkheid goed geregeld te zijn. De afgelopen jaren ervaren we dat een schoolkamp met 

overnachting steeds meer beperkingen kent.  

 

Tijdens de jaarlijkse evaluatie binnen het team wordt er stil gestaan bij de organisatie van het kamp 

in het algemeen en de overnachtingen in het bijzonder. Zaken die daarbij spelen liggen onder meer 

op het gebied van inzet van personeel, de te grote ervaren verantwoordelijkheid door meerdere 

teamleden, sociaal emotionele belemmeringen van leerlingen en financiën in relatie tot locatie en 

activiteiten.  

De afgelopen twee jaar waren wij genoodzaakt om een kamp zonder overnachting te organiseren 

door de corona beperkingen. Wij hebben ervaren dat deze zogenaamde schoolverlatersdagen veel 

van de hierboven genoemde aandachtspunten wegneemt.  

Na zorgvuldige overwegingen binnen het team van De Brembocht is er besloten met ingang van 

schooljaar 2021-2022 schoolverlatersdagen te organiseren en hier dus geen overnachtingen meer 

aan te koppelen.  
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Bovenstaand besluit is besproken met de MR/SR van De Brembocht. De MR/SR heeft het strategisch 

team van De Brembocht geadviseerd om na een bepaalde periode opnieuw te evalueren. We nemen 

dit advies over. Concreet betekent dit dat we in schooljaar 2023-2024 opnieuw de verschillende 

overwegingen tegen het licht houden om een besluit te nemen voor de toekomstige schooljaren. 

Uiteraard agenderen we dit onderwerp tijdens de MR/SR vergaderingen.   

De ouders van de leerlingen van groep 8 ontvangen een aparte brief met daarin informatie over het 

programma van de schoolverlatersdagen van 2022.  

 

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 23 mei   13.45 – 14.45 uur  locatie Huysackers 

- Maandag 13 juni  13.45 – 14.45 uur  locatie ’t Look 

- 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 

 

mailto:i.scheepens@lumenswerkt.nl
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U mag op beide locaties binnenlopen. 

Locatie Huysackers: Veldacker 3a 5505 KN 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 

 

 

De Grote Rekendag 

Op dinsdag 24 mei houden wij de De Grote Rekendag 2022. De 

titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen 

veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, 

rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met 

handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is 

om architect te zijn of constructeur of bouwer.Tijdens deze 

Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want 

zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog 

eens heel leuk!  

 

Brembochtdag, viering 50-jarig bestaan 

In de jaarkalender heeft u kunnen zien dat de Brembochtdag op 

donderdag 30 juni gepland stond. Deze is verzet naar woensdag 29 

juni. 

De Brembocht bestaat dit jaar 50 jaar en dat is reden voor een feestje 

tijdens de Brembochtdag. We gaan met de hele school een 

circusvoorstelling oefenen en opvoeren. Om deze circusdag tot een 

succes te maken hebben we veel hulp nodig van ouders. In de bijlage vindt u een brief met 

informatie over wat er van u verwacht wordt als hulpouder en hoe u kunt aanmelden. 

Reserveer alvast 29 juni om 14.00 u in uw agenda voor de circusvoorstelling door alle leerlingen van 

de Brembocht! Iedereen is welkom om te komen kijken. 
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Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

De komende periode werken we in de groep met het 

anker ‘Eten en drinken’ van Schatkist. In dit anker leren 

we over smaak.   

In de startactiviteit maken Pompom en Loeloe het 

ontbijt klaar om oma te verrassen. Ze gebruiken erg 

veel suiker en knoeien nogal. Maar... zijn zij wel eerlijk 

tegen oma? Een mooie koppeling met KiVa wordt hier 

gemaakt.  

In het ankerverhaal ‘Regenboogsoep’ komen opa en oma eten. Ingrediënten worden gekocht en er 

wordt soep gemaakt, maar of de soep ook zal smaken?  

We proeven verschillende smaken in water: zout, zuur, zoet en bitter. We praten samen wat we het 

lekkerst vinden. Wat zie je? Wat ruik je? En wat proef je? We onderzoeken welk water de meesten 

van ons de lekkerste vinden.   

In de klas hebben we een marktkraam met groeten en fruit. De huishoek wordt omgetoverd in een 

heus restaurant. Deze week wordt middels een klassengesprek gestemd wat voor soort restaurant 

het gaat worden. De gespreksregels komen hierbij uitgebreid aan bod. 

In het restaurant gaan we het “oberen” oefenen en leren we hoe je een tafel moet dekken. 

 

Groep 3 

Close reading  

Afgelopen vrijdag zijn we met de school een dagje 

weg geweest naar de dierentuin. Tijdens de lessen 

van close reading zijn we aan de slag gegaan met 

een gedicht dat hierbij aansluit. We zijn begonnen 

met het verkennen van de titel van het gedicht 

“een wonderlijke trein”. Waar denk je dan aan? De 

kinderen dachten aan grote, gouden, speciale 

treinen. De trein in het gedicht bleek er toch iets 

anders uit te zien. Samen hebben we naar de tekst 

gekeken, de zelfgemaakte trein ging langs allerlei 

dieren uit de dierentuin. We hebben de treinreis langs de dieren meerdere keren uitgespeeld, 

waarbij we de tekst als ondersteuning hebben gebruikt. De 1e sessie hebben we afgesloten met het 

tekenen van een dier dat ze graag in de dierentuin wilde zien.  

Na het dagje weg zijn we de 2e sessie begonnen met de dieren die ze graag wilden zien, is dit gelukt? 

Daarna zijn we gaan kijken naar de manier waarop het gedicht is geschreven, dit is op rijm. We 

hebben geoefend met herkennen en onderstrepen van eindrijm in het gedicht. 

Vandaag stond de 3e  en laatste sessie op het programma. Dit was best pittig, we gingen oefenen met 

het weergeven van informatie uit het gedicht in een schema. Maar samen hebben we dit geoefend 

en zijn we trots op het resultaat.  
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Groep 4 

Art4U muziekfestival 2022 

Binnenkort is al zover: Het Art4U-Brede School muziekfestival 2022! Wij verheugen ons op een 

feestje met leuke optredens. Voor de volledigheid stuur ik jullie deze laatste informatie.  

De deelnemende kinderen verzamelen tussen 18:30-18:45 bij de artiesteningang Theater De Schalm. 

Maandag 30 mei  

18:45 – Plaats nemen in de zaal  

19:00 – Start voorstelling  

20:00 – Einde voorstelling 

Na de voorstelling komt uw kind naar de foyer. Ga dus niet op zoek in de kleedkamers. 

Mocht u nog extra kaarten willen, geef dit dan door aan de groepsleerkracht. Dit is mogelijk zolang 

de voorraad strekt.  

 

 

Groep 5 

Wij hebben deze week kennis mogen maken met de sport 

Tennis. Door middel van een tennisclinic, mede mogelijk 

gemaakt door de Brede School Veldhoven hebben wij 

mogen zien wat de sport tennis inhoudt. De leerlingen 

hebben in groepjes verschillende tennis gerelateerde 

activiteiten gedaan, verdeeld over twee lessen. Op 

woensdag 25 mei zal er een tennisevenement worden 

gehouden, voor kinderen die dat leuk vinden (ongeacht 

het niveau). Aan dit tennisevenement mogen 5 leerlingen 

per klas deelnemen. Lijkt je dit leuk om hier aan deel te 

nemen? Laat dit dan voor vrijdag 20 mei weten aan mij (m.stoelinga@veldvest.nl).    

 

 

Groep 6 

 
Gisteren hebben we een start gemaakt met het project Retrolezen. Wat ontzettend leuk dat de 

leerlingen zoveel spullen mochten meebrengen om te presenteren in ons Retromuseum! Iedere 

leerling heeft een boek van vroeger én een boek van nu mee naar huis gekregen. De bedoeling is dat 

jullie erachter komen wat deze boeken met elkaar te maken hebben. Tijdens deze ‘tijdreis’ zullen de 

leerlingen werken in een werkboekje en met regelmaat een opdrachtje meekrijgen. Veel plezier!  

 

mailto:m.stoelinga@veldvest.nl
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Groep 7 en 8 

We zijn de afgelopen weken succesvol geweest. 

Zo hebben leerlingen van groep 7 en 8 meegedaan aan het 

schoolvoetbal en korfbaltoernooi. 

Bij beiden toernooien gingen de groepen er met de winst 

vandoor. Daarnaast heeft groep 7 het verkeersexamen 

gefietst. Alle leerlingen zijn geslaagd! 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8 

Tijdens de verbouwing van de omgeving van de school zijn de oude “eend” beelden rondom de 

school weggehaald. 

In samenwerking met Art4Y mogen de leerlingen van groep 8 meehelpen aan het ontwerpen van 

nieuwe beelden met ditzelfde thema. 

Tijdens 4 lessen worden de leerlingen meegenomen in dit proces door docenten van Art4Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 
o Brief aanmelden hulpouder circusdag 

o Flyer activiteiten Brede School Veldhoven 

o Flyer Dwars door Veldhoven 

o Flyer muziekvereniging St. Cecilia 

 

 


