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Nieuwsbrief Huysackers 

Middels deze nieuwsbrief willen u regelmatig informeren over de ontwikkelingen met 

betrekking tot de nieuw te starten Veldvest-school in Huysackers. 

Vandaag leest u meer informatie over: 

- de eerste kennismaking op school; 

- een bericht vanuit MR / SR De Brembocht; 

- voorstellen leerkrachten Huysackers; 

- flyer in de brievenbus. 

 

 

 

Uitnodiging eerste kennismaking  

Afgelopen vrijdag hebben we uitnodigingen verstuurd naar de ouders van de aangemelde 

leerlingen voor een eerste kennismaking op De Brembocht.  

 

Tijdens deze kennismaking op donderdag 9 juli ontmoeten de ouders en leerlingen elkaar voor 

het eerst op school. Daarnaast maken ze kennis met het team, het lokaal en het schoolgebouw.  

 

 

Werving leden MR / SR De Brembocht  

 

De Schoolraad iets voor jou? 

Wij zijn op zoek naar SR-leden vanuit de nieuwe locatie Huysackers. We vinden het belangrijk 

dat er een plek is waar ouders mee kunnen denken en hun advies kunnen geven. Wil je 

meehelpen het onderwijsbeleid, lesprogramma en leerproces van onze kind(eren) vorm te 

geven in een gezellige en warme sfeer? Dan is de Schoolraad (SR) iets voor jou! 

Wat doet een Schoolraad? 
In de SR denken ouders en leerkrachten gevraagd en ongevraagd mee met het schoolbestuur 
t.a.v. onderwijsleerproces, beleid, formatie & lesprogramma. In een aantal gevallen heeft de SR 
adviesrecht en soms hebben ook de MR leden instemmingsrecht. Dit is in de wet 
Medenzeggenschap geregeld. Je mening wordt zeer op prijs gesteld en er is alle ruimte om met 
elkaar te discussiëren. 

Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan gerust contact op met ons via  
mr.brembocht@veldvest.nl dan sturen we je graag meer informatie toe.  

De nieuwe leden vanuit Huysackers sluiten bij de Schoolraad van De Brembocht.  

Schoolraad De Brembocht 
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Voorstellen leerkrachten Huysackers 

 

Ancilla van den Biggelaar / leerkracht groep 1-2 

 

Mijn naam is Ancilla van den Biggelaar en ik ben 28 jaar oud. Ik woon 

sinds een paar jaar in Eindhoven. Na 4 jaar gewerkt te hebben op 

basisschool Sint Lambertus in Vessem is het voor mij tijd geworden om 

een andere werkplek te zoeken en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik 

heb in die periode verschillende groepen gehad, met name ook 

combinatie groepen zoals een 4/5 en een 4/5/6. Dit heb ik altijd met 

heel veel plezier gedaan! Mijn hobby’s zijn een wandeling maken, 

shoppen in de stad en koken voor vrienden. Volgend jaar ben ik de 

leerkracht van groep 1/2 en ik heb er al heel veel zin in! We gaan er 

samen een mooi schooljaar van maken! 

Bart van de Voort / leerkracht groep 3-4-5 

 

Mijn naam is Bart van de Voort en aankomend schooljaar start ik als 

leerkracht op basisschool De Brembocht, locatie Huysackers. Ik heb 

veel zin in deze nieuwe uitdaging in een mooie nieuwe wijk in 

aanbouw. Ik heb al heel wat jaar ervaring als leerkracht in verschillende 

groepen. Op dit moment werk ik op basisschool de Disselboom in 

Wintelre. Ik ben woonachtig in Veldhoven, getrouwd met Inge en trotse 

papa van twee zoons, Sam en Daan. In mijn vrije tijd sport ik veel. 

Hardlopen en mountainbiken zijn favoriet. Ik kijk er naar uit om 

aankomend schooljaar te gaan starten en de leerlingen van mijn groep 

te mogen verwelkomen. Dus, tot snel! 

 

 

Flyer in de wijk 

 

Vorige week hebben de 1ste bewoners van Huysackers onze flyer in de 

brievenbus ontvangen. 

 

Het leuke van deze flyer is... leg hem in de aarde, geef regelmatig water 

en er komen leuke bloemetjes te tevoorschijn! 
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‘Samen maken wij het verschil’ 

 

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.brembocht.nl of op www.scholenopdekaart.nl 

http://www.brembocht.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/

