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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: 

- de nieuwe website; 

- groepsindeling 2020-2021; 

- banner in de wijk. 

 

 

Nieuwe website 

Wij kunnen u mededelen dat de nieuwe website van De Brembocht in de lucht is.  

Er is een aparte pagina aangemaakt voor locatie Huysackers. 

Nieuwsgierig? Neem een kijkje;  www.brembocht.nl  

 

 

Groepsindeling 2020-2021 

De groepsindeling voor volgend schooljaar is bekend. Er zijn voldoende aanmeldingen gekomen 

om komend schooljaar te starten met twee kleine groepen. Op basis van het aantal 

aanmeldingen is gekozen voor een groep 1-2 en een groep 3-4-5.  

 

Zoals u weet heeft er binnen de Stichting een 

sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor 

leerkrachten voor locatie Huysackers. Ancilla 

van den Biggelaar en Bart Vervoort zijn 

benoemd en starten na de zomervakantie.  

 

Beide leerkrachten hebben veel ervaring met combinatiegroepen en gedifferentieerd werken. In 

de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.  

 

Naast de leerkrachten starten ook Piet Sleddens (conciërge) en Ellen Koppelman (administratie). 

Beiden zijn ook werkzaam op De Brembocht ’t Look. Op het moment dat het leerlingenaantal op 

de school toeneemt zal ook het team en het aantal groepen worden uitgebreid. 

 

Binnenkort ontvangt u informatie over het eerste kennismakingsmoment voor zowel leerlingen 

als ouders. We kijken er naar uit om alle leerlingen en ouders te ontmoeten! 

 

Groep  Leerkracht  
 

Groep 1-2 Ancilla van de Biggelaar 
 

Groep 3-4-5 Bart van de Voort 
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Banner in de wijk 

Ook in de wijk Huysackers zijn we voortaan goed 

‘zichtbaar’! 

 

Op de plaats van de banner, welke in de wijk zelf 

staat (aan de Roskam), komt de tijdelijke 

voorziening en later het schoolgebouw. 

 

 

 

 

 

Inschrijven en persoonlijke aanmeldingsgesprekken  

Heeft u belangstelling voor locatie Huysackers en u heeft uw kind nog niet ingeschreven? We 

staan u graag te woord.  

Tijdelijk vinden de gesprekken alleen telefonisch plaats in verband met het corona virus  

(040- 253 64 89). 

Uiteraard kunt u ook contact opnemen via de mail; Nikki de Jong (n.dejong@veldvest.nl) of 

Karen van Lieshout (k.vanlieshout@veldvest.nl).  

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.brembocht.nl of op www.scholenopdekaart.nl.  

 

 

 

In de volgende nieuwsbrief ontvangt u o.a. meer informatie over; 

- de eerste kennismaking op school; 

- een bericht vanuit MR/ SR De Brembocht; 

- voorstellen leerkrachten Huysackers. 

 

 

 

 

 

 

 

‘Samen maken wij het verschil’ 
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