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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Jeugdverpleegkundige GGD 

o Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 

o Terugblik studiedag 11 november 

 
Voorstellen jeugdverpleegkundige GGD 

Mijn naam is Jesse van Keersop, Jeugdverpleegkundige bij de GGD gekoppeld 

aan basisschool De Brembocht. 

Wat kan je van de jeugdgezondheidszorg verwachten? 

JGZ biedt kortdurende preventieve zorg en ondersteuning aan kinderen en 

ouders en helpt hen gezonde keuzes te maken vanuit hun eigen kracht. We 

kijken integraal naar de biologische, psychische en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen. We hebben oog voor de ontwikkelbehoeften van 

het kind, de opvoedcapaciteit van de ouders en de interactie met de omgeving. We zien wat goed 

gaat, signaleren waar problemen ontstaan en bieden hulp of leiden daar naartoe als dat nodig is.  

Alle kinderen in Nederland krijgen tussen 5 en 6 jaar een uitnodiging voor een 

gezondheidsonderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op de onderzoeken op het 

consultatiebureau. Jullie mogen samen op bezoek komen bij de jeugdverpleegkundige. Tijdens de 

afspraak kijken we naar de ontwikkeling van je kind. Zo doen we bijvoorbeeld een ogen, motoriek- en 

gehoortest en gaan we meten en wegen. Daarnaast praten we over de gezondheid, het gedrag, het 

welbevinden en de opvoeding van je kind. Heb je vragen of advies nodig? Daar is deze afspraak gelijk 

een goed moment voor. 

Zijn de driftbuien van mijn peuter normaal? Hoe kan ik daar mee omgaan? Mijn kind is nog niet 

zindelijk, een lastige eter aan tafel, ik denk dat mijn kind wordt gepest, mijn puber is somber zijn 

voorbeelden van vragen wat we kunnen bespreken.  

Ook mogen ouders en scholen zelf contact met me opnemen om vragen, zorgen en twijfels te delen.  

Met vriendelijke groet, 

 

Jesse van Keersop 

T: 088 0031 198 

E: j.van.keersop@ggdbzo.nl  

 

 
Postbus 8684 

5605 KR. Eindhoven 

www.ggdbzo.nl 
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Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 

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 

 

 

Terugblik studiedag 11 november  

Tijdens de studiedag heeft het schoolbrede 

professionaliseringtraject rondom taal en begrijpend 

lezen centraal gestaan. 

 

Onder begeleiding van Martijn Hensgens vanuit 

onderwijsadviesbureau ‘Vol van Leren’ zijn we aan de 

slag gegaan met Close-Reading (werken aan dieper 

tekstbegrip in het basisonderwijs). 

 

Close-Reading is een vorm van begrijpend 

lezen/luisteren en wordt op De Brembocht ingezet in groep 1 t/m 8. De leerlingen gaan op een 

actieve manier aan de slag met het verhaal of met de tekst. Het vergroten van leesplezier is een van 

de belangrijke pijlers van dit traject. Mogelijk heeft uw zoon/dochter thuis al iets aangegeven over de 

werkvorm ‘boekenkring’ die dit schooljaar in alle groepen een plek heeft gekregen.  

 

 

Nieuws uit de groepen 
   

Groep 1-2 

Sinterklaashoeken  

In de groepen 1-2 hebben we verschillende 

Sinterklaashoeken. Zo kunnen ze werken in de stal van 

Ozosnel. Ze verzorgen het paard en rijden er wedstrijden mee 

om medailles te verdienen. In de ander themahoek kunnen 

ze werken in de pakjeskamer. Ze kunnen als echte pieten 

cadeautjes inpakken en rondbrengen. Ze schrijven zelfs de 

namen van hun klasgenoten erop.  

 

Pietengym  

Deze week hebben we ook pietengym. De 

kinderen bezorgen pakjes over allerlei daken 

in en in verschillende schoorstenen.  
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Ozosnel op bezoek  

Afgelopen maandag hebben we bezoek gehad van mini Ozosnel. De 

kinderen mochten het paardje aaien en er mocht zelfs een rondje op 

gereden worden! We hebben ervan genoten!  

 

 

 

 

Groep 3-4 

Leescircuit 

Afgelopen week hebben we een leescircuit gehad in het thema sinterklaas. De kinderen deden de 

volgende dingen: verhaal schrijven, sinterklaasbingo, sinterklaasbingospel en wandeldictee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Knutselen 

De kinderen hebben ook zelf mogen kiezen wat ze gingen 

knutselen met het thema sinterklaas. Ze hebben Ozosnel, 

Sint, Piet en/of een stoomboot geknutseld. Het resultaat mag 

er zijn!  
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Groep 5-6 

De afgelopen week hebben we hard gewerkt en veel gedaan. Zo is Monique van de Bibliotheek 

Veldhoven langs geweest voor boekpromotie. Ook is meester Pieter van Art4u in de groep geweest. 

Hij gaat samen met ons aan de slag met percussie de komende weken. 

 

   

     
 

Zie ginds komt de stoomboot. We hebben in de groep gewerkt aan mooie stoomboten!  

Aan creativiteit geen gebrek! 

 

      
 

 
 

 


