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Algemeen 

 

 

Start volledige groepen 

Afgelopen maandag was het dan eindelijk zover; we mochten weer lesgeven aan alle leerlingen 

samen in hun eigen groep. Het was een fijn en gezellig weerzien en al snel als vanouds. 

Uiteraard blijven we de regels van het RIVM opvolgen, de routes van binnenkomen en het naar 

huis gaan handhaven en de pauze indeling op het schoolplein goed naleven. 

Wij kunnen oprecht zeggen dat de volledige opening naar volle tevredenheid is verlopen. 

 

 

Kus en Zwaai route 

Om na schooltijd de 1,5 meter afstand op het zwaaipad te blijven waarborgen vragen we u het 

volgende:  

- Kom op afstand naar het zwaaipad nadat de groepsleerkracht hiervoor het signaal heeft 

gegeven.  

- Ter hoogte van de gekleurde cirkel stuurt de leerkracht het kind naar de ouder.  

- Loop vervolgens samen met uw kind meteen door op het zwaaipad, het schoolplein af.  

- Afspreken, kletsen enz. vindt plaats buiten het schoolplein, dit om opstoppingen te voorkomen. 

Op deze manier kunnen kinderen en ouders, volgens de richtlijnen van het RIVM, op een veilige 

manier het schoolplein verlaten en gaan genieten van hun vrije middag.   

 

 

Stroomschema advies kinderen met verkoudheidsklachten/snotneuzen 

Bij de GGD en bij ons komen de laatste weken veel vragen binnen over het naar school gaan 

van kinderen met verkoudheidsklachten/snotneuzen. De GGD heeft een begeleidend schrijven 

opgesteld en een stroomschema met daarin handelingsadviezen (zie bijlage).  

 

Studiedagen 

De geplande studiedagen, zoals aangegeven in de schoolkalender op 26 juni en 10 juli, gaan 

door. Alle collega’s zijn op die dagen op school aan het werk met het analyseren van de CITO 

toetsen op kind-, groep- en schoolniveau. Daarnaast worden er nieuwe groepsplannen 

opgesteld voor het komend schooljaar en worden er overdrachtsgesprekken gevoerd met de 

leerkracht(en) van het volgend leerjaar. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.  

Op de vernieuwde website kunt u het vakantierooster 2020-2021, de studiedagen van dit 

schooljaar en eventueel afwijkende schooldagen inzien.   

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/vakantierooster-studiedagen-en-afwijkende-schooltijden-

2019-2020/ 

 

Nieuwsbrief 
 

https://www.bs-brembocht.nl/agenda/vakantierooster-studiedagen-en-afwijkende-schooltijden-2019-2020/
https://www.bs-brembocht.nl/agenda/vakantierooster-studiedagen-en-afwijkende-schooltijden-2019-2020/


2 
 

We zijn op dit moment een planning aan het maken voor de jaarkalender voor schooljaar 2020-

2021. Deze kalender met daarop de vakanties en studiedagen ontvangt u nog voor de 

zomervakantie van ons. 

 

 

Brembochtdag 

De jaarlijkse Brembochtdag die gepland staat op donderdag 25 juni wordt dit jaar i.v.m. Corona 

niet gevierd zoals andere jaren. Wel gaan we in de middag leuke dingen doen en vieren we in 

het klein de juffen en meester dag.  

 

 

Scoor een boek!  

Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren 

de Bibliotheek Veldhoven, Brede School 

Veldhoven en PSV Foundation een uniek 

leesbevorderingsprogramma uit: Scoor een 

Boek! Het programma verbindt lezen en sport 

door profvoetballers in te zetten als 

rolmodellen. Maar liefst 20 groepen 5 en 6 gaan 

in het schooljaar 2019-2020 aan de slag met 

Scoor een Boek!  

PSV-spelers Jeslynn Kuijpers en Nick Viergever 

zijn de ambassadeurs van Scoor een Boek! in Veldhoven. Zij motiveren alle deelnemende 

leerlingen om zoveel mogelijk leuke boeken te scoren. 

 

Het Fluitsignaal! Deze week hebben groep 5 en 6 de sportieve afsluiting van Scoor een boek 

gehad. 

 

 

 

 

     De jarigen van vorige en deze week: 

     Jack, Karin, Ayuub, Genaro, Yazan 

     David, Ninth, Stan, Teun, Judy, Jolijn, Emma 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- Brief en stroomschema GGD 


