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Algemeen 

 

Nieuwe conciërge 

Hallo, mag ik me even voorstellen ? 

Mijn naam is Piet Sleddens, ik ben 58 jaar en getrouwd met Rita. Samen wonen 

wij al jaren in Dommelen, maar van oorsprong komen we allebei uit Eindhoven. 

Als Gerard over een tijdje van zijn pensioen gaat genieten ga ik hem opvolgen als 

conciërge op De Brembocht. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als 

beheerder in diverse wijkcentra in en rondom Eindhoven. 

Ik geniet als ik me bezig kan houden met mijn hobby’s van biljarten en “mensen 

kijken” op een gezellig terras, maar mijn grootste hobby is mijn 3 jarige kleinzoon 

Justin waar Rita en ik bijna dagelijks met volle teugen van genieten. 

Ik ben deze week begonnen op de Brembocht en we gaan elkaar zeker tegenkomen! 

Tevredenheidspeiling  

Binnen stichting Veldvest, waartoe onze school behoort, werken we samen om tot de beste kwaliteit van 

onderwijs te komen. We willen u in de gelegenheid stellen aan ons kenbaar te maken hoe u over de 

school denkt. We zullen daarom een tevredenheidspeiling doen onder ouders, leerkrachten en 

leerlingen. Samen met andere actuele gegevens die we verzameld hebben, zullen we bepalen welke 

verbeter-/of veranderpunten aangepakt zullen worden in de komende periode. Uiteraard wordt u 

hierover geïnformeerd. Periodieke peilingen van tevredenheid hebben een structurele plek in onze 

kwaliteitscyclus. Wij gaan er van uit dat u mee doet aan de tevredenheidspeiling. 

Vandaag ontvangt u een mail met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan de peiling. Per gezin 

ontvangt u één link. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen op school de vragenlijst in.  

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening en verzoeken u mee te doen, dat zal ongeveer 5 minuten van 

uw tijd in beslag nemen.  

 

MR/SR  

Dit schooljaar zijn er twee ouders aangesloten bij de Schoolraad. Hieronder stellen zij zich aan u voor.  

 

Hierbij wil ik me graag voorstellen als nieuw lid van de SR/MR. Mijn naam is Sarah en ik ben de moeder 

van Meryem uit groep 7. Meryem zit in de kinderraad en doet dat met veel plezier. Ik ben 

apothekersassistente in de ziekenhuisapotheek van het Máxima Medisch Centrum. Aan het begin van 

het schooljaar werd er op de informatieavond aangegeven dat de SR/MR op zoek was naar nieuwe 

leden. Dit heeft mijn interesse gewekt. Het lijkt me heel leuk om op deze wijze een steentje bij te kunnen 

dragen voor de kinderen, ouders en school.  Mochten jullie nog verdere vragen hebben, schroom dan 

niet om die te stellen. Ik kijk uit naar een fijne en leuke samenwerking met mijn nieuwe collega's van de 

schoolraad! 

Mijn naam is Roy Neijland, vader van Lynn uit groep 1/2B. Wij wonen met ons gezin nu 6 jaar met veel 

plezier in 't Look. Begin 2020 ben ik toegetreden tot de Schoolraad (SR) van De Brembocht. Ik wil graag 
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bijdragen aan de ambitie van de school om een veilige en leuke leeromgeving te realiseren voor de 

kinderen. Betrokkenheid bij de school is naar mijn mening van groot belang om samen het verschil te 

maken. Als SR-lid denk ik met de directie en het team van leerkrachten mee over het continue 

verbeteren van het beleid en de uitvoering hiervan. Mochten er zaken zijn die jullie als 

ouders/verzorgers bespreekbaar willen maken, spreek mij gerust aan bij de klas of op het schoolplein. 

Bezoek aan kamp Vught 

In het kader van het Blink project “Oorlog en Vrede”, brengen wij met de groepen 7 en 8 op woensdag 

12 februari een bezoek aan kamp Vught. Daar krijgen we een rondleiding gekoppeld aan een 

tentoonstelling over het kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Vooraf bekijken we op school een film over allerlei gebeurtenissen rondom kamp Vught tijdens de 

oorlogsjaren. 

Dankzij ”Museumschatjes”, kunnen we hier gratis naar toe. Fijn dat er zoveel ouders zijn die ons naar 

Vught kunnen brengen. De ouders die rijden, kunnen met een audiotour de tentoonstelling bezoeken. 

Kinderraad 

Tijdens de afgelopen Kinderraadvergadering van 15 januari hebben we overleg gehad over de viering van 

carnaval, de sportdag en een voorstel over het verzamelen van plasticafval. De kinderen van de 

kinderraad zijn met veel vragen voor hun groepen teruggegaan naar hun klas en hebben de punten 

besproken tijdens de klassenvergadering. Mooi om te zien dat alle kinderraadleden heel enthousiast zijn 

om mee te denken. Tijdens de vergaderingen sluiten ouders van de activiteitencommissie aan waar dat 

wenselijk is. De volgende vergadering is woensdag 5 februari a.s. 

 

 

Groep 7 

Voorleeskampioenschap Veldhoven 

Afgelopen maandag is groep 7 naar de Schalm geweest om Meryem aan te moedigen tijdens de finale 

van de Veldhovense Voorlees Kampioenschappen. 

Meryem was de kampioen van de Brembocht en samen met 7 andere kampioenen van andere scholen 

streed zij om de begeerde titel. Ze was als laatste aan de beurt en gaf een prachtige demonstratie hoe je 

moet voorlezen en hoe je een boek moet presenteren. Ze deed het fantastisch! 

Na afloop gaf de jury de uitslag. Helaas was Meryem niet de kampioen geworden, maar wel eindigde ze 

op een mooie tweede plaats. Een Vice-Kampioen dus. 

Meryem, van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Wij van groep 7 en alle andere leerlingen, 

juffen en meesters zijn erg trots op jou! 

 

 

 

   

 

De jarigen van deze week: 

Jaro, Jules 

 

 


