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Algemeen 

 
In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Grote Rekendag  

o Schoolraad 

o Bibliotheek op school 

 

Medezeggenschapsraad (MR) en Schoolraad (SR) 

Op De Brembocht bestaat de Schoolraad (SR) uit alle MR-leden aangevuld met een aantal 

ouders SR-leden. De SR functioneert als klankbord en adviesorgaan voor directie en team en 

is nauw betrokken bij het schoolbeleid. Aan dit overleg en het gesprek met ouders hechten 

wij grote waarde “Samen maken wij het verschil’.  

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kennis kunnen maken met twee nieuwe leden van de SR. 

Hieronder vindt u voor de volledigheid een overzicht van de leden.  

 

Oudergeleding Teamgeleding 

o Veronique Mögendorff, voorzitter 

en MR-lid   

o Maaike Veenbrink, MR-lid  

o Roy Neijland, MR-lid  

o Vera Suiskens, SR-lid 

o Susanne van den Broek, SR-lid 

o Inge van IJzendoorn, SR-lid 

o Remko Bakker, SR-lid 

o Janneke Verbaant, leerkracht groep 

7, MR-lid 

o Karin Smolders, leerkracht groep 3, 

leermonitor, MR-lid 

o Annelies van Ruremonde, leerkracht 

groep 8, secretaris MR-lid 

 

 

 

De directie heeft binnen de SR een toelichtende en adviserende rol en ziet de SR als een 

constructieve en strategische gesprekspartner. Bij de openbare SR-vergaderingen is de 

directie dan ook altijd aanwezig om de leden te informeren en hun meningen te horen. 

 

 

Grote Rekendag  

Op woensdag 24 maart staat de Grote Rekendag gepland, deze wordt verplaatst naar 23 

juni. De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat 

van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Het thema dit 

jaar is “op rekenreis”. 

 

 
Nieuwsbrief  
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Bibliotheek op school! 
De boeken die we enkele maanden geleden 

hebben uitgezocht zijn nu ook op de bibliotheek 

op school te vinden! Wat ontzettend leuk om te 

zien hoe de kinderen aan het snuffelen zijn in 

de bibliotheek. We zullen hier met veel plezier 

gebruik van maken!  

 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Elke ochtend bij de inloop gebruiken de leerligen materialen die in de kasten staan. Op deze 

manier leren ze de materialen kennen en ontdekken. Daarnaast hebben we deze week ook 

aandacht besteed aan de KiVa- afspraken in de klas, zoals vinger opsteken als je iets wil 

zeggen, maar ook elkaar troosten al er verdriet is en oog hebben voor elkaar. Samen hebben 

we de plaatjes uitgezocht die bij de afspraken horen en hebben we onze handtekening erbij 

gezet. Deze week hebben we ook weer schrijfkriebels gedaan en hebben we met twee 

handen tegelijk een robot gemaakt!  
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Groep 3-4-5 

Om de gangen van de school wat op te 

fleuren hebben we in groepjes samen 

kunst gemaakt. Met een prima 

samenwerking hebben we een prachtige, 

kleurige kunstwerken geschilderd! 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kick heeft tijdens het thuisonderwijs een 

presentatie gemaakt over ons zonnestelsel. 

Deze heeft hij vandaag in de groep aan ons 

laten zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1-2-3-4-5 

Er worden elke week huizen opgeleverd, dus zijn we 

met de kinderen zowel voor de vakantie als na de 

vakantie gaan flyeren in de buurt! Wat leuk om de 

bewoners te ontmoeten en te ontdekken dat er al 

veel huizen zijn opgeleverd! Welkom in de buurt!   
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Aanmelden leerlingen schooljaar 2021-2022  

De afgelopen week hebben we dagelijks nieuwe aanmeldingen ontvangen voor locatie 

Huysackers. Aangezien de nieuwe aanmeldingen de groepsindeling voor komend schooljaar 

kunnen veranderen, kunnen we deze nog niet bepalen. Toch worden de eerste 

voorbereidingen al getroffen, middels begrotingsbesprekingen met het bestuur.  

Het is dan ook zeer prettig als we het nieuwe leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar 

tijdig (liefst vóór april) in beeld te hebben. Hierdoor kunnen we op tijd nieuw personeel 

aannemen en de benodigde schoolmaterialenbestellen. 

Uiteraard houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte van deze ontwikkelingen. 

 

Mocht u uw kind(eren) willen inschrijven op onze school, 

kunt u contact opnemen met locatieleider Karen van Lieshout, via k.vanlieshout@veldvest.nl 

of via het telefoonnummer van De Brembocht 040-2536489. 

 

mailto:k.vanlieshout@veldvest.nl

