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Iedereen is in de ban van het coronavirus. Ondanks alle impact die het virus met zich 

meebrengt, wordt er vol enthousiasme gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe 

school in Huysackers! In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

 

 

Aangepast logo voor Huysackers 

 

In deze nieuwsbrief presenteren wij  

u ons aangepaste logo voor  

locatie Huysackers.  

 

 

 

Onderwijs op De Brembocht 

 “Samen maken wij het verschil”  

 

Iedereen is anders. Gelukkig maar! Want juist die verschillen bieden kansen. Kansen om 

van elkaar te leren en elkaar te helpen. Kansen om je blik te verruimen. Kansen om het 

verschil te maken, voor jezelf en anderen. Op De Brembocht doen we er alles aan om 

die kansen te grijpen. Door persoonlijke aandacht te bieden voor uw kind. Door echt te 

zien waar kinderen goed in zijn en wat ze nog kunnen leren. Door respectvol met 

elkaar en elkaars verschillen om te gaan. Maar vooral door een veilige, leuke leerzame 

omgeving te bieden. Een omgeving waarin uw kind vol vertrouwen op avontuur kan 

gaan en nieuwe dingen kan ontdekken en onderzoeken.  

 

 

Nieuwsbrief Huysackers 

Via Nieuwsbrief Huysackers willen u regelmatig informeren over de ontwikkelingen met 

betrekking tot de nieuw te starten Veldvest-school. 

Mocht uw mailadres nog niet genoteerd staan voor het ontvangen van deze nieuwsbrief 

en u wilt deze wel graag in uw persoonlijke mailbox ontvangen, kunt u dit doorgeven 

aan Ellen Koppelman; brembocht@veldvest.nl   

 

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

www.scholenopdekaart.nl. Wij zijn op dit moment in bezig het bouwen van een nieuwe 

website zodra deze in de lucht is zullen wij u hierover informeren.  

 

Nieuwsbrief Huysackers 

mailto:brembocht@veldvest.nl
http://www.brembocht.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Kinderopvang in Huysackers 

Nummereen Kinderopvang is de 

organisatie die kinderopvang gaat 

aanbieden in de MFA in Huysackers. 

Suzan Tops (zie foto) wordt als 

teamcoach verantwoordelijk voor het 

kinderopvangteam. Zij stelt zichzelf 

en Nummereen als organisatie graag voor. 

 “Nummereen heeft zo’n 40 opvanglocaties in de regio, waaronder ook enkele in 

Veldhoven (o.a. in MFA Midden en MFA Noord). We kunnen bogen op maar liefst 30 jaar 

ervaring. We bieden dagopvang, buitenschoolse opvang en het peuterprogramma aan. 

We werken daarbij intensief samen met basisscholen en dat gaat dus ook het geval zijn 

met De Brembocht. We kijken ernaar uit om samen een heel mooi aanbod neer te 

zetten in Huysackers!  

Ik ben als teamcoach verantwoordelijk voor de aansturing 

van de pedagogisch professionals in Huysackers. Naast 

de nieuwe locatie in Huysackers stuur ik ook de teams op 

locatie Oerle, locatie Heikant en locatie Meerhoef aan. 

Heeft u interesse in opvang op locatie Huysackers neem 

dan gerust contact op met ons via het contactformulier 

op de site, zodat we een kennismaking kunnen 

inplannen. 

Graag tot ziens!”  

Meer informatie over Nummereen is te vinden op www.nummereen.com 

 

Inschrijven en persoonlijke aanmeldingsgesprekken  

De eerste leerlingen voor Huysackers zijn al ingeschreven. Wenst u een persoonlijk 

aanmeldingsgesprek of wilt u uw kind(eren) inschrijven dan kunt u contact opnemen 

met Nikki de Jong (n.dejong@veldvest.nl) of Karen van Lieshout 

(k.vanlieshout@veldvest.nl). Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen  

via 040- 253 64 89. Wij maken graag tijd voor u.  

 

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

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nummereen.com%2F&data=02%7C01%7C%7C86961a4909ee48a0edd808d7e29359b0%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637226994813146291&sdata=yhHeJ%2BpTm6LK27WWxtJBl8o0xzpZdCTxXmOaZYtyURY%3D&reserved=0
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