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Algemeen 
 
 
Gaet hene ende levet scone 
 
Deze kreet heb ik vele jaren lang geschreven in poëziealbums en vriendenboekjes van de 
leerlingen en bij het afscheid van kinderen die naar het voortgezet onderwijs gingen. 
Vandaag kan ik hem voor mezelf schrijven. 

In het nieuwe schooljaar zal ik namelijk niet meer werkzaam zijn op De Brembocht en ook niet 

meer in het onderwijs. Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest als leerkracht en directeur is het tijd 

voor andere belangrijke dingen in het leven. 

Ik heb in de laatste jaren van mijn carrière hier maar kort gewerkt (2 jaar) maar wel met erg veel 

plezier. Er zijn mooie herinneringen aan mijn eerste periode op De Brembocht van 1980 tot 1989 

en aan de tweede periode van 2018 tot 2020. 

Het is een fijne school voor kinderen, ouders en leerkrachten. 

Het ga jullie en jullie kinderen goed. Op naar een mooie toekomst! 

 

                                 “GAET HENE ENDE LEVET SCONE” 

 

                                                                                                               Harry Welp 

 
 
Beste allemaal, 
 

Alweer een schooljaar voorbij; een heel speciaal en bewogen schooljaar, waarin de COVID-19-

crisis een enorme impact op alles en iedereen heeft gehad en nog steeds heeft. De laatste 

maanden brachten veel complexiteit met zich mee, waarbij er veel gevraagd werd van alle 

betrokkenen. 

Zoals eerder aangegeven hebben we dit schooljaar meer dan ooit ervaren, hoe belangrijk de 

samenwerking tussen de ouders en de school is, om alle leerlingen het best mogelijke onderwijs 

te bieden. In de nieuwsbrief van 22 juni jl. heeft u kunnen lezen dat, met ingang van het nieuwe 

schooljaar, Nikki de Jong de directeur/onderwijskundig leider is van De Brembocht. Met een heel 

gerust hart en vol vertrouwen draag ik ‘het stokje’ aan haar over. Op eigen verzoek werk ik nog 

een jaar als lid van het strategisch team voor 3 dagen per week op De Brembocht. Een 

prachtige school met mooie resultaten, blije kinderen, tevreden en betrokken ouders en een heel 

enthousiast en hardwerkend team met een grote inzet en betrokkenheid. 

Ik dank jullie allemaal heel erg hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen al die jaren; ik heb 

het werk met heel veel plezier en liefde gedaan en zal dat zeker ook het komend schooljaar 

blijven doen. 

Ik wens alle kinderen en ouders een hele fijne zomervakantie toe, waarin iedereen, binnen alle 

geldende regels, hopelijk volop kan genieten van elkaar. Veel plezier, rust goed uit en we zien 

elkaar gezond en wel weer op maandag 24 augustus. 

                                                                                                                          Hera van de Laar 

 

Nieuwsbrief 
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Uitslag tevredenheidspeiling februari 2020 
 
De tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders en het team van De Brembocht is in februari 
2020 voor de derde keer afgenomen (eerste keer in 2016, tweede keer in 2018).  
 
In de bijlage vindt u 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.  
 
 
 
 
 
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 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 /’t Look.  

 

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. 

 

http://www.brembocht.nl/
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Afsluiting ‘Scoor een boek!’  

 

Mysterieuze boekenbende 

De officiële aftrap van Scoor een Boek! was 

begin februari met PSV-mascotte Phoxy en 

twee speelsters. Vervolgens werden de 

deelnemende leerlingen tot aan het fluitsignaal 

in juni uitgedaagd om zoveel mogelijk boeken 

te ‘scoren’, oftewel te lezen. De Bibliotheek 

zorgde daarbij voor aansprekende boeken, 

boekenleggers en posters waarop de score 

per groep kon worden bijgehouden. De PSV-

spelers moedigden de leerlingen aan in 

diverse spannende filmpjes rondom de 

mysterieuze boekenbende. Ook konden 

kinderen met hun leerkracht een 

basisopstelling maken met hun favoriete 

boeken. 

Sportieve afsluiting 

Vanwege het coronavirus kon de gezamenlijke 

afsluiting met alle deelnemende leerlingen en 

PSV-spelers op het voetbalveld niet doorgaan. 

Als alternatief bood Brede School Veldhoven 

een sportieve afsluiting met diverse spellen die 

de deelnemende groepen zelf op school 

uitvoerden. Hierbij konden ook punten gescoord worden. Leerlingen van groep 6 van 

basisschool De Brembocht scoorden de meeste punten. Zij wonnen een bezoek van PSV-

speelster Jeslynn Kuijpers, mascotte Phoxy én een PSV-voetbal. De leerlingen konden Jeslynn 

vragen stelen, op de foto met Phoxy en hun beste voetbaltrucjes laten zien. Hiermee werd Scoor 

een Boek! op woensdag 8 juli officieel afgesloten. Alle 

deelnemende leerlingen scoorden samen ruim 1.700 

boeken! 

We staan vandaag met een mooi artikel in het Eindhovens 

Dagblad. De foto's kunt u vinden op de website van 

bibliotheek Veldhoven via onderstaande link.  

 
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/afsluiting-
scoor-een-boek-veldhoven.html 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/afsluiting-scoor-een-boek-veldhoven.html
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/afsluiting-scoor-een-boek-veldhoven.html
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Laatste schooldag 
Vandaag krijgen de leerlingen van de Activiteiten 

Commissie (AC) allemaal nog een traktatie in de 

klas tijdens de ochtendpauze. Aan het einde van 

de schooldag krijgen ze een gezellige strandbal 

mee naar huis.  

 
 
AC bedankt voor jullie hulp en inzet het afgelopen 

jaar!  

 
‘Samen maken wij het verschil’ 

 

 

 

 
     
VakantieBieb 
 

 
Van 1 juli t/m 31 augustus 2020 is de VakantieBieb 

weer open. In deze app kun je deze zomer naast e-

books nu ook genieten van luisterboeken. Met de 

VakantieBieb beleeft iedereen een zomer vol verhalen: 

jong en oud, leden en niet-leden van de Bibliotheek. 

 

Misschien weet je nog niet waar je deze 

zomervakantie doorbrengt. Maar waar je ook bent: met 

de VakantieBieb kun je heerlijk op avontuur gaan in je 

hoofd. Je vindt er tientallen e-books en luisterboeken, 

voor elk wat wils.  
Voor jullie kinderen zijn er bijvoorbeeld SuperDolfje van Paul van Loon en verhalen van Guusje 

Nederhorst, Jacques Vriens en het prachtige boek Lampje van Annet Schaap. Voor de kinderen 

die naar het Voorgezet Onderwijs gaan kunnen genieten van boeken als Instagirl van Annette 

Mierswa en Klem van Mel Wallis de Vries. Natuurlijk is er ook voor jullie als ouder ook veel 

moois te vinden. Omdat er zowel e-books als luisterboeken in de VakantieBieb zitten, kun je 

kiezen voor lezen of luisteren – net wat je op dat moment het beste uitkomt. 

 

Elk jaar is er ook een winactie voor de kinderen. Zij maken kans op een Beats Solo Pro-

Koptelefoon door alleen door te geven welk boek zij het leukste vinden in de VakantieBieb 

app.  Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Bibliotheek Veldhoven. 
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/vakantiebieb-2020.html  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekveldhoven.nl%2Factueel%2Fnieuws%2Fvakantiebieb-2020.html&data=02%7C01%7C%7Ca9ce94e5199247245ef208d81e7dbf73%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637292872728778777&sdata=dBEcdYFSSSzKjdRmUOwgF%2FXZCHOAU3TNhD1YY%2F4uCMs%3D&reserved=0
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De boeken uit de VakantieBieb 

app kunnen ook gebruikt worden 

in het Vakantieleesboekje die de 

kinderen mee naar huis 

hebben gekregen. Ook voor deze 

boeken zijn stickers te verdienen 

in de Bibliotheek Veldhoven.  

 

Wil je de kinderen uitdagen maak dan gebruik van een van de 7 gratis downloads van Heutink 

voor thuis.  Bijvoorbeeld ga samen met je kind op zoek naar de schat : 

 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezen-doeblad-op-zoek-naar-de-schat/news/326/ 
 
Een fijne vakantie en vooral veel samenleesplezier. 

 
Zomergroeten van  
 
Monique Laudy  
Leesconsulent van Basisschool De Brembocht 
 

 

 

De jarigen van deze week: 

Tim, Lynn, Einar, Rick, Kyra, Harry 

De jarigen tijdens de zomervakantie: 

Lindsey, Luuk, Puck, Julia, Devon, Erik, Sofia, 

Sepp, Bram, Juul, Brandon, Gijs, Lise C., Cas V., Gigi 

Miran, Mohammed-Nour 

Livia, Max, Leila, Maxwell, Mats, Scott 

Evy, Tuur, Pin-Fei 

 

Bijlage:  

- Jaarkalender 2020-2021 

- Praktische informatie schooljaar 2020-2021 

- Schoolgids De Brembocht 2020-2021 

- Uitslag tevredenheidspeiling 2020-2021 

- Bredeschool – Sjors sportief zomereditie 

 

 

 

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

allemaal graag weer op maandag 24 augustus 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.heutinkvoorthuis.nl%2Fnl%2Fvakantielezen-doeblad-op-zoek-naar-de-schat%2Fnews%2F326%2F&data=02%7C01%7C%7Ca9ce94e5199247245ef208d81e7dbf73%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637292872728788774&sdata=qsDE%2BrQO3vEC%2FzPKB7mnZPbFP2xC6NyfH9dj38DFB0k%3D&reserved=0

