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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Hulpouders Brembochtdag 

o Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

 

Hulpouders de Brembochtdag  

We hebben nog 13 hulpouders nodig. Ook opa’s/ oma’s/ tantes/ ooms zijn welkom om te 

komen helpen op deze fantastische dag! Meld je snel aan via brembocht@veldvest.nl 

Uitleg: Dinsdagavond 28 juni  20.00 tot 22.00 uur 

Circusdag: Woensdag 29 juni    8.00 tot 16.00 uur (opvang leerlingen wordt voor gezorgd) 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, 

kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Het CJG 

is een samenwerking van organisaties die zich bezighouden met opvoeden 

en opgroeien (Zuidzorg, GGD, Cordaad Welzijn, Lumens, MEE en gemeente). 

Doel van het CJG is om snel en eenvoudig informatie en advies te geven over 

opvoeden en opgroeien. Medewerkers van het CJG nemen de tijd voor je. En 

zoeken, als het nodig is, met jou naar hulp op maat voor jou en je kind.  

In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft iedere school een 

contactpersoon namens het CJG. Voor De Brembocht  is dit: 

Inge Scheepens 

T: 06 – 51 80 10 11          

E: i.scheepens@lumenswerkt.nl  

 

Werkdagen: maandag en donderdag beide tot 15.00 uur  

 

CJG-inloop 

Dit schooljaar zal Inge Scheepens , op enkele momenten aanwezig zijn op school. Tijdens deze CJG-

inloop kunnen zowel ouders als leerkrachten binnenlopen met vragen over allerlei onderwerpen, 

zoals: gezondheid, groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen, 

puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen.  
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- Donderdag 23 juni   13.45 – 14.45 uur  locatie Huysackers  

- Donderdag 14 juli  13.45 – 14.45 uur  locatie ’t Look 

- Maandag 11 juli  13.45 – 14.45 uur  locatie Huysackers 

 

U mag op beide locaties binnenlopen. 

Locatie Huysackers: Veldacker 3a 5505 KN Veldhoven 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) is ook telefonisch bereikbaar,  

via 040 25 84113, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Elke 

ochtend zal één van de CJG-partners je telefonisch te woord staan. Ook kan je met 

het CJG in contact komen via de website CJGveldhoven.nl en het mailadres 

info@cjgveldhoven.nl 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2         

In de groepen 1-2 zijn we druk bezig met het thema ‘eten en drinken". In 

iedere klas is de huishoek omgetoverd tot een restaurant of winkel en doen 

we leuke en leerzame (kring)activiteiten.  

Op de manier van Close Reading zijn we aan de slag gegaan met het 

prentenboek ‘de kok'.  

We weten nu wat een kok allemaal doet als hij voorbereidt, als er gasten zijn 

en als hij klaar is met koken. Heel handig om te weten als de kinderen in het restaurant spelen of 

ingrediënten voor een recept in de winkel kopen.  

 

Vorige week hebben we met de kleuters een bezoekje gebracht aan supermarkt Albert Heijn 't Look. 

Dit was superleuk en heel interessant. We hebben een kijkje mogen nemen in het magazijn, we 

hebben de versafdeling bezocht, een broodje mogen bakken en alle kinderen hebben zelfs achter de 

kassa mogen zitten en echte klanten mogen helpen!  

Wij willen de mensen van de Albert Heijn bedanken voor dit geweldige uitje. We hebben ervan 

genoten, het was heel leerzaam! 

Deze week sluiten we het thema eten en drinken gezamenlijk samen af.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuwsbrief De Brembocht | ’t Look  –  9 juni 2022 
 

Groep 3 

Wist u dat…. 

- We vandaag zijn gestart met kern 11 van lezen. Dat betekent dat we al heel goed kunnen 

lezen, de juffen zijn trots op de harde werkers van groep 3.  

- We de erbij- en erafsommen tot 10 bijna kunnen dromen, dit is heel erg belangrijk voor het 

rekenen in groep 4.  

- We smullen van de Gelukskoffer lessen! We hebben al gesproken over klein en groot geluk, 

het kijken door een zwarte en roze bril en gisteren hebben we het gehad over dankbaarheid. 

Wat is dit precies, en hoe kun je dat uiten?  

- We hard aan het werk zijn voor een 

vaderdagknutsel…..wat het is houden we natuurlijk nog 

even geheim.  

- We volgende week starten met de CITO toetsen, dit om te 

kijken wat de kinderen allemaal hebben geleerd en waar 

we ze nog bij kunnen helpen.  

- De Donald Ducks in de leeshoek graag gelezen worden.  

- We dinsdag helaas niet in de gymzaal konden omdat het 

blank stond, maar we heerlijk in de patio en speelzaal 

hebben gegymd.  

 

 

Groep 4 

Art4U muziekfestival 
Wat hebben de kinderen maandag 30 mei goed hun best gedaan. Ze waren in het begin erg 
zenuwachtig, maar uiteindelijk hebben ze allemaal erg genoten.  
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Groep 5 

Vorige week zijn wij met de klas naar het museum “ ’t Oude 

slot” geweest. We hebben een bezoek gebracht aan het 

museum voor ons project: Op pad met Jet en Jan. In de klas 

hebben wij het gehad over hoe het in de tijd van Jet & Jan (+/- 

1900) eruit gezien zou moeten hebben. In het museum 

hebben wij dat zelf kunnen zien en een aantal activiteiten 

mogen uitproberen. We vonden het enorm interessant en 

leuk!  

  

 

 

 

Groep 6 

Vorige week hebben we muziek gecombineerd met Close 

Reading. We hebben de tekst van Snelle "In mijn bloed" onder de 

loep genomen. Wat bedoelt de schrijver met deze tekst? Waar 

schrijft hij figuurlijk taalgebruik? En wat bedoelt hij hiermee? Wie 

bedoelen ze met ik, hij of zij in de tekst? Waar kan ik dat vinden in 

de tekst? Waar blikt hij terug of vooruit in de tekst? Een leuke en 

muzikale manier om de tekst beter te leren begrijpen. 

 

 

 

 

Groep 7 

Close reading Perspectief 

De leerlingen hebben een begrijpend lezen les (Close Reading) perspectief tekenen gevolgd. Zo 

hebben de leerlingen naar kunst gekeken, geleerd wat perspectief is en aan de hand van 

instructiestappen in de tekst een tekening gemaakt in perspectief. 

 

Mini lessen op het Sondervick College 

Vorige week hebben de leerlingen mini-lessen op het Sondervick College gevolgd. Ze hebben ervaren 

hoe het is op een middelbare school met leswisselingen, verschillende docenten en vakken zoals Ges, 

Lo, Eng en Bio. Tijdens de mini lessen kregen de leerkrachten van gr. 7 een interessante lezing over 

het puberend brein. 
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Groep 8 

Peanutbaltoernooi 

Groep 8 doet vandaag en morgen mee aan een Peanutbaltoernooi met veel Veldhovense scholen. 

De afgelopen weken is daar al flink voor geoefend. 

We wensen ze heel veel succes! 

 

Gelukskoffer 

Deze week sluiten we de Gelukskofferlessen af met een mooi plan om ons geluk door te geven. 

We gaan op bezoek bij Severinus. Daar gaan we samen met de bewoners zingen, voorlezen en 

helpen bij creatieve activiteiten. 

 

 

 

Bijlage: 
o Flyer ACASA – Open opgravingen in Oerle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


