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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Voorstellen jeugdverpleegkundige GGD  

o Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 

o Update werkzaamheden schoolplein ’t Look 

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 

 

 

Update werkzaamheden schoolplein ’t Look 

In de herfstvakantie is het 1ste deel van het schoolplein aangelegd door Van der Zanden. Helaas liggen 

de werkzaamheden aan het schoolplein nu al 4 weken stil. Firma van der Zanden heeft 

leveringsproblemen met de zitelementen die aan de rand van het schoolplein moeten worden 

geplaatst.  

De datum van de definitieve oplevering is vooralsnog ongewijzigd. In week 2 van het nieuwe 

schooljaar worden de nieuwe speeltoestellen geplaatst.  

Mocht u vragen hebben over de totale renovatie van ’t Look dan kunt u contact opnemen via 

look@vanderzanden.nl of bellen naar: 013-513 13 37 

 

 

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.  

 

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad van schooljaar 2021-2022 stelt zich voor. 

Groep 6: Zoë  en Sepp 

Groep 7: Reno en Cathy 

Groep 8: Layla en Luca 

mailto:i.scheepens@lumenswerkt.nl
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Wij zijn gekozen door de leerlingen in de groepen en we vinden het erg leuk om mee te denken over 

allerlei activiteiten op De Brembocht. We helpen mee met de organisatie van de feesten en op dit 

moment denken we mee over de aankleding van de zaal. 

 

Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1-2 

De Sint en zijn pieten zijn steeds meer zichtbaar in de 

kleutergroepen. We hebben een verjaardagskaart gemaakt voor 

Ozosnel. Het paard van Sinterklaas was namelijk afgelopen 

vrijdag jarig. De kinderen hebben hun schoen mogen zetten en 

hebben een heerlijke gezonde traktatie gekregen van Ozosnel. 

In de kring hebben we al verschillende reken- en taalactiviteiten 

aangeboden rondom het thema Sinterklaas. De komende 

weken staan het aanleren van de letters ‘f en v’ centraal. 

Tijdens de weektaak maken de kinderen deze week één hele 

grote Sinterklaaskleurplaat, waarbij we goed moeten 

samenwerken met elkaar.  

 

 

Groep 3 

Helaas zit groep 3 in quarantaine, maar wat doen deze leerlingen het goed 

online. We zijn naast de reguliere lessen ook op andere manieren aan de slag 

gegaan, zo zijn er onder andere mooie tekeningen ontstaan van Sint en Piet 

met behulp van een theeglas of koffiekopje. 

Wij zijn in ieder super trots op deze kanjers en samen met de ouders maken 

we er het beste van! Hopelijk is de klas snel weer compleet!  

 

Groep 4 

Stoomboot in de klas 

In de klas hebben we de stoomboot van Sinterklaas opgehangen. De 

kinderen hebben allemaal een kamer op de stoomboot gemaakt. Wat 

is hij mooi geworden hè! 

 

 

 

 

Blink 

Een paar weken geleden zijn we gestart met het thema 

oer-lang geleden. De kinderen hebben van klei allemaal 

hun eigen dino gemaakt.  Zie hierboven het eindresultaat.  
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Groep 5 

Sinds afgelopen maandag zit groep 5 helaas in quarantaine. We zijn 

zo snel mogelijk aan de slag gegaan met het thuiswerk, waar de 

kinderen heel goed mee aan de slag zijn gegaan. Er wordt thuis 

hard gewerkt aan verschillende opdrachten online en op papier. 

Naast de standaard reken en spelling lessen, houden we elkaar ook 

op de hoogte over hoe het gaat. We hebben zelfs een creatieve 

opdracht gedaan. Wij zijn super trots op deze kanjers, ze werken 

zelfstandig en vragen hulp als het nodig is! Hopelijk is de klas snel 

weer compleet!    

 

 

Groep 6 

Vrijdag kleurde het fluoriserend geel in groep 6. Tijdens de 

verkeersles hebben we aandacht besteed aan het belang 

om zichtbaar te zijn in het verkeer. Zeker met deze donkere 

dagen. Reflectiemateriaal kan hierbij helpen. Daarom zijn 

er gele hesjes uitgedeeld aan de kinderen. De kinderen (en 

zelfs de klas) kunnen een prijs winnen wanneer ze 'geflitst' 

worden bij het dragen van het gele hesje. Meer weten over 

deze actie of zelf actief meedoen? kijk dan op 

www.reflectionday.nl/school 

 

Groep 7 

De eerste wereldoorlog staat komende week centraal. De betrokkenheid tijdens de eerste les was 

hoog. Een mooi stukje film over kerst in het veld tussen de Engelse en de Duitsers maakte indruk. 

Sommige hoopte dat dat ook het einde van de oorlog was. Maar helaas, dat is niet het geval. De 

komende tijd gaan we vooral leren wat er nu zo bijzonder was aan die oorlog. Denk aan loopgraven, 

prikkeldraad, tanks ipv paarden enz.  Vervolgens komt aan bod hoe deze oorlog eigenlijk een 

voorbode was voor de 2e wereldoorlog. 

 

http://www.reflectionday.nl/school
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Groep 8 

Scool on Wheels 

Groep 8 heeft afgelopen maandag een clinic gehad van Paralympisch zitvolleyballer Ger van Heugten 

over het leven en sporten met een handicap. 

Ook hebben ze tijdens een sportles mogen proberen hoe het is om te sporten in een rolstoel.  

 

 

Sinterklaas 

Vorige week  hebben we lootjes getrokken en zijn druk met het bedenken en maken van een mooie 

surprise voor een klasgenoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


