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Algemeen 

 

Vandaag leest u o.a. meer informatie over: 

- Terugblik Studiedag KiVa en Begrijpend luisteren/lezen 

- Nog even in het kort: Wat is KiVa? 

- Medezeggenschapsraad  

- Centrum voor Jeugd en Gezin 

- Informatie uit groep 1-2 en 3-4-5 

 

Terugblik Studiedag ‘KiVa en Begrijpend luisteren/lezen’ 

Tijdens de ochtendgedeelte hebben we met het gehele 

team van De Brembocht een KiVa-nascholing gevolgd.  

Loek Schoenmakers (KiVa-trainer) heeft onze kennis 

opgefrist ten aanzien van de uitgangspunten van KiVa en de 

theoretische achtergronden.  

 

Wij werken planmatig met KiVa in alle groepen het hele jaar 

door. Daarnaast volgen we jaarlijks een nascholing met het 

team. Ons KiVa - certificaat is weer met twee jaar verlengd.  

 

Wij zijn trots op dit resultaat!  

 

Tijdens het middaggedeelte zijn we, na een korte theoretische input op het gebied van begrijpend 

luisteren/lezen, weer in leerteams ‘Lesson Study’ aan de slag gegaan. Vorig schooljaar zijn we hiermee 

gestart met als doel ons onderwijs systematisch te verbeteren. De kern van het succes van ‘Lesson Study’ 

zit in het samen ontwerpen van een les begrijpend luisteren/lezen en deze vervolgens te filmen tijdens 

de uitvoering. De leerkrachten analyseren samen op een kritische en systematische wijze de les. Lesson 

Study is bij uitstek geschikt om de meer complexe leerkrachtvaardigheden verder te ontwikkelen.  

 

Door intensieve samenwerking binnen het team versterken we de professionele leergemeenschap.  

 

 

 

Nog even in het kort: Wat is KiVa? 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het 

tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale 

vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale 

veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als 

geheel en dus niet op specifieke individuen. 
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KiVa-monitor en het pedagogisch groepsplan 

Vanaf de start van het schooljaar hebben we gewerkt aan het thema: Iedereen hoort erbij! In deze 

periode hebben de leerkrachten groepsvormende activiteiten en KiVa-lessen ingezet om te werken aan 

een goed pedagogisch klimaat. Met als motto: ’Samen maken wij het verschil’ 

In oktober vullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een digitale vragenlijst in de KiVa-monitor. De vragen 

gaan over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. De uitslag van de 

monitor wordt verwerkt in een rapport van de groep, inclusief sociogrammen. Dit rapport is de basis van 

het pedagogisch groepsplan. In iedere groep worden er specifieke doelen geformuleerd om aan de 

aandachtspunten te werken die uit monitor zijn gekomen.   

 

Medezeggenschapsraad 

Maandag 12-10-2020 a.s. is er weer een MR vergadering op school.  

De volgende punten staan op de agenda: Schoolse zaken o.a. Covid maatregelen, analyse toetsen, 

studiedag, Communicatie en werving nieuwe Mr leden. 

 

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 tot 15.00 uur  

  

Informatie vanuit Inge met betrekking tot de CJG-inloopmomenten op 

school 

Gezien de coronamaatregelen zal het de komende tijd niet mogelijk zijn dat 

ik fysiek op school aanwezig ben. U heeft wel de mogelijkheid om mij te 

(video) bellen of  te mailen, wanneer u mij wilt spreken.  

 

Zowel ouders als leerkrachten kunnen met vragen over allerlei onderwerpen 

contact met mij opnemen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over: gezondheid, 

mailto:i.scheepens@lumenswerkt.nl
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groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen, puberteit, echtscheiding, 

ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen. Mocht de situatie rondom corona veranderen en 

het wel mogelijk is om elkaar in school te treffen, dan zullen de data voor de inloopspreekuren via de 

nieuwsbrief aan u doorgegeven worden.  

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 kun je met het CJG in 

contact komen via de website CJGveldhoven.nl en het mailadres info@cjgveldhoven.nl 

 

 

 

Groep 1-2 

Vorige week hebben we een supergave opening gehad van de kinderboeken week. Het thema van de 

kinderboeken week is … EN TOEN..?! Juf Janneke en juf Nanne wilden graag dieren gaan vangen, maar 

helaas was het geen goed weer. Juf Nanne is erg handig met haar telefoon waardoor ze een beetje kan 

toveren. Zo stond er zomaar ineens een dino in onze Jan van Zon zaal. Dit was wel spannend, maar 

gelukkig was deze niet echt.  

In de tijdmachine zat een boek over dino’s. Deze hebben we in de klas gelezen. Het was een erg grappig, 

maar ook wel een beetje een spannend boek. Deze week gaan we nog allerlei activiteiten doen rondom 

de Dino’s en andere tijden van vroeger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van die activiteiten was een voorleesverhaal van Monique van de 

bibliotheek in Veldhoven. Zij had voor ons een Kamishibai meegenomen, dat is 

een verteltheater. Het verhaal ging over ridder Rikki. Want ook de tijd van de 

ridders is een tijd van vroeger.  

 

Deze week hebben de leerlingen de letter ‘n’ aangeboden gekregen d.m.v. een versje over een noot. Ze 

krijgen ook verschillende woorden aangeleerd die met de letter ‘n’ beginnen. Deze worden 

gevisualiseerd in de klas. Daarnaast kunnen ze zelf woorden maken met deze letter of schrijven ze 

woorden na.  
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Vanaf deze week hebben we ook een tel-dino in onze klas. Hij heeft ons meegeholpen met het tellen van 

onze dieren. Hij sloeg een aantal cijfers over dus we moesten hem helpen met tellen. Daarna ging het al 

beter bij hem. We hebben alle dieren op tafel gezet en zijn samen de dieren gaan tellen. Daarna hebben 

de leerlingen nog allemaal tot 20 geteld om te laten zien dat ze dit kunnen. Bij sommige kinderen telde 

de tel-dino mee en bij andere was dit niet nodig. We zijn dus weer super trots op de leerlingen!!  

 

 

Groep 3-4-5 

Op de vrijdagochtenden is de afgelopen weken meneer Theo in de 

groep geweest. Hij is een kunstenaar. Samen met ons heeft hij 

besproken wat we belangrijk vinden in de groep. En hoe we met 

elkaar omgaan. Vervolgens hebben we bedacht wat we dan gaan 

maken.  

Al denkende en pratende kwamen we uit op een school vissen. 

Iedereen ziet er anders en kleurrijk uit, net als in onze groep. Vrijdag 

komt Theo voor de laatste keer, dan maken we het kunstwerk af. Dat 

krijgt een mooi plekje in onze groep! Het is hard werken met 

apparaten die we niet zo vaak gebruiken in de groep.  
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In groep 3 wordt volop gelezen en zijn we al aanbeland bij het einde 

van kern 2 van veilig leren lezen. Met de aangeboden letters kun je 

al mooie woorden puzzelen!  

Daar kun je elkaar uitstekend bij helpen. Fijn om dat te zien.  

 

Vorige week donderdag is de Kinderboekenweek geopend. Ook op De Brembocht. Het thema is ‘En 

toen...’. In de aula hebben we gekeken hoe een dino door de school heeft gewandeld en kwamen er 

boeken tevoorschijn uit de tijdmachine. Voor elke groep lag daar een boek in. In de groep werken we de 

komende tijd ook over vroeger. Zo zijn de leerlingen bezig met het ontwerpen van een droomkasteel en 

gaan we aan de slag met dino’s. 

 

Ter herinnering: Op de dinsdagen en de vrijdagen gymmen we samen met groep 4. Op deze dagen 

nemen de kinderen de gymspullen mee naar school.  
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Samenwerking groep 1-2 en 3-4-5 

Afgelopen 2 weken zijn we bezig geweest om dieren te knutselen met kosteloos materiaal. Bedankt voor 

het verzamelen hiervoor! Er zijn de mooiste creaties ontstaan! Mooi om te zien hoe de kinderen elkaar 

hielpen met vasthouden en elkaar op ideeën brachten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Samen maken wij het verschil’ 

 

 

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

 

http://www.brembocht.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/

