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

meebrengt, willen we u toch even informeren over de stand van zaken wat betreft de nieuw te 

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

 

 

Onderwijs in ‘Huysackers’ 

 

De gemeente Veldhoven heeft aangegeven dat ze zorgen 

voor plaatsing van tijdelijke lokalen voor aanvang van het 

nieuwe schooljaar in de wijk Huysackers. 

Op termijn zal er een nieuw schoolgebouw in Huysackers 

worden gebouwd.  

 

De nieuwe Veldvestschool zal starten onder het 

schoolnummer van De Brembocht. Hierdoor kunnen alle 

kinderen uit de nieuwe wijk Huyackers in hun eigen  

omgeving naar school. De leerlingen van De Brembocht, wonend in ’t Look, blijven uiteraard 

onderwijs volgen op de locatie aan de Messenmaker. 

 

 

  

Locatieleider ‘Huysackers’ Karen van Lieshout  

 

Het bestuur van Veldvest investeert op voorhand in de nieuw te bouwen school door o.a. een 

locatieleider te benoemen. Karen van Lieshout (tot 1 maart jl. locatieleider St. Jan Baptist) heeft 

aangegeven deze nieuwe uitdaging graag aan te gaan.  

 

Even voorstellen, mijn naam is Karen van Lieshout en ik woon samen met 

mijn man en twee kinderen in Veldhoven. Ik werk alweer 20 jaar binnen 

Stichting Veldvest. In deze periode ben ik op drie verschillende scholen 

werkzaam geweest.  

Mijn loopbaan ben ik gestart als groepsleerkracht in verschillende 

groepen. Vervolgens ben ik doorgegroeid als MT- lid op basisschool de 

Disselboom in Wintelre. Tot 1 maart jl. was ik werkzaam als locatieleider 

op basisschool St. Jan Baptist in Oerle. Deze school heeft door de 

omliggende nieuwbouwwijken een enorme groei doorgemaakt. De 

ervaring die ik hierin opgedaan heb, neem ik mee in mijn nieuwe uitdaging  

als locatieleider Huysackers.   
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Inschrijven en persoonlijke aanmeldingsgesprekken 

 

Het is al mogelijk om uw kind(eren) in te schrijven voor de nieuwe locatie Huysackers. De eerste 

leerlingen zijn al ingeschreven.  

Mocht u belangstelling en/ of vragen hebben, kunt u contact opnemen met locatieleider Karen 

van Lieshout (k.vanlieshout@veldvest.nl) of Nikki de Jong (n.dejong@veldvest.nl).  

 

Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen via (dit is het telefoonnummer van De 

Brembocht) 040- 253 64 89. Wij maken graag tijd voor u! 

Tijdelijk vinden de aanmeldgesprekken telefonisch plaats in verband met het cornavirus. 

 
 

‘Samen maken wij het verschil’ 
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