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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: 

- Terugblik kennismakingsmiddag; 

- Uitslag tevredenheidspeiling De Brembocht locatie ’t Look februari 2020; 

- Informatie schooljaar 2020-2021; 

- Studiedagen en vrije middagen 2020-2021. 

 

 

Terugblik kennismakingsmiddag  

Op donderdag 2 juli jl. was de kennismakingsmiddag voor de nieuwe leerlingen die begin 

volgend schooljaar starten. 

Het was fijn om alle nieuwe leerlingen eindelijk te mogen ontmoeten en na het vele 

telefonische contact met de ouders kennis te maken op school. 

We kijken uit naar het nieuwe schooljaar om te starten met alle Huysackers-leerlingen.  

Op vrijdag 21 augustus a.s. mogen de startende leerlingen met ouders een kijkje komen nemen 

in het ingerichte lokaal. Uiteraard is dit vrijblijvend. Dit kan tussen 8.30 uur en 9.00 uur. 

 

 

Uitslag tevredenheidspeiling februari 2020 

De tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders en het team van De Brembocht locatie ‘t Look 

is in februari 2020 voor de derde keer afgenomen (eerste keer in 2016, tweede keer in 2018).  

 

In de bijlage vindt u ter informatie de volledige uitslag van de peiling uitgezet onder de 

leerlingen en de ouders. Hieronder ziet u alvast het rapportcijfer wat is gegeven door de 

leerlingen van groep 6 t/m 8 en de ouders aan de school als geheel. 

  

Leerlingen groep 6 t/m 8 

 

Ouders  

Rapportcijfer De Brembocht 

schaal 1 tot 10 

 8.3  7.9 (42% respons) 

 

De uitslag is besproken met de medezeggenschapsraad/schoolraad. 
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Informatie schooljaar 2020-2021 

Naast deze nieuwsbrief vindt u in de bijlage diverse documenten voor het nieuwe schooljaar:  

de schoolgids, de jaarkalender en praktische informatie schooljaar ‘20-’21. 

Deze documenten kunt u binnenkort ook vinden op de website van de school. Nieuwe ouders 

ontvangen een gedrukte versie van de schoolgids.  

Op de vernieuwde website kunt u aanvullende informatie en actuele data vinden;  

www.brembocht.nl / Huysackers. 

 

Voor de start van nieuwe het schooljaar ontvangt u informatie over eventuele aangepaste 

COVID-19 maatregelen en de bijbehorende schoolafspraken (o.a. gebruik schoolingang, het 

brengen en ophalen van de leerlingen). 

In het nieuwe schooljaar staan er tijdens de eerste schoolweken kennismakingsgesprekken 

gepland. De informatieavond staat gepland in de week van 14 september. 

Hiervoor wordt u door de leerkracht uitgenodigd. 

 

 

Studiedagen en vrije middagen 2020-2021 

Hieronder treft u alvast een overzicht aan van de studiedagen en vrije middagen voor komend 

schooljaar.  

Studiedag (alle leerlingen vrij):  

wo. 30 sept. 2020 

ma. 23 nov.  2020 

do. 28 jan.   2021 

di.  16 mrt.  2021 

ma.  7 juni     2021 

vr.  2 juli      2021 

vr.  23 juli    2021 * calamiteitendag (onder voorbehoud alle leerlingen vrij)  

Vrije middag (school om 12.00 uur uit): 

wo. 11 nov. 2020 

vr. 18 dec. 2020 

vr. 2 april   2021 

 

Wij wensen u een fijne, zonnige vakantie en zien de kinderen  

allemaal graag op maandag 24 augustus. 

 

http://www.brembocht.nl/

