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De Brandaris wil zich onderscheiden op het gebied van  

welbevinden, waarden, normen, kwaliteit, stabiliteit, sport, kunst, cultuur en muziek! 

 

…groep 8 nam afscheid …  
 

 

 
 
…met een lach en een traan…  

 

http://www.cbsdebrandaris.nl/


Van de directie 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Het schooljaar loopt ten einde en de vakantie 
staat voor de deur! De schooldeuren gaan zes 
weken dicht om daarna op 4 september weer 
aan een fonkelnieuw schooljaar te beginnen! 
 
Aanstaande vrijdagmiddag gaan we zoals 
gewoonlijk met z’n allen tussen 14.15 u en 
14.30 u  met kinderen, ouders en 
leerkrachten afsluiten op het binnenplein en 
tellen we rond 14.30 u af waarna de 
zomervakantie van start kan gaan! 
 
In deze nieuwsbrief onder andere aandacht 
voor: 
 

 Afscheid groep 8 

 Afscheid van collega’s 

 Welkom nieuwe collega’s 
 
…en nog veel meer! 
 
We namen zoals gezegd afscheid van onze 
groepen 8! Dat ging met een lach en een 
traan. We gaan ze missen! 
 
De voorgenomen activiteitenplanning, 
vakantieplanning en de formatie voor 2017-
2018 is zijn ook in deze nieuwsbrief terug te 
vinden zodat u een goed overzicht heeft 
m.b.t. schooljaar 2017-2018. 
 
Veel plezier bij het lezen van deze 
nieuwsbrief en voor straks een hele fijne 
zomervakantie! Tot maandag 4 september! 
 
Hartelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
Leon Dijcks, Directeur 

Agenda 
 

   JULI 2017 
29 Zo 16  

 Ma 17 Laatste schoolweek 

 Di 18  

 Wo 19  

 Do 20 Afscheid vertrekkende collega’s 

 Vr 21 Laatste schooldag; 14.30 u uit. Samen 
afsluiten vanaf 14.15 u op het 
binnenplein! 

 Za 22 Zomervakantie t/m 30 augustus 

 
De school start weer op  
maandag 4 september! 

 
Vakantiedata en vrije dagen 2017-2018 
 
 

Eerste schooldag 4 sep  

Meer Primair Dag  5 okt 

Herfstvakantie                             23-27 okt 

Sinterklaas                         5 dec 12.30 u vrij 

Vrije middag 22 dec 12.00 u vrij 

Kerstvakantie                             25 dec – 5 jan 

Voorjaarsvakantie 26 feb – 9 mrt 

Goede vrijdag en Pasen                         30 mrt – 2 apr 

Studiemiddag 17 apr 12.00 u  vrij 

Meivakantie  27 apr – 11 mei 

Pinkstermaandag          21 mei 

Vrije week                            18 – 22 juni  

Vrije middag 20 jul 12.00 u vrij 

Zomervakantie                         23 jul – 31 aug 

Eerste schooldag 3 sep 

 
 
Activiteitenplanning 2017-2018 
 
Hieronder -onder voorbehoud- de 
voorlopige activiteitenplanning. 
Studiemiddagen op woensdagen zijn 
hier niet in vermeld omdat de kinderen 
dan toch al vrij zijn. 
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Dag Datum Activiteit 

   

Ma 4 september Eerste schooldag 

Ma 11 september Oudervereniging (1) 

Do 14 september Ouder-infoavond gr 1-4 

Di 19 september Ouder-infoavond gr 5-8 

Ma 25 september MR (1) 

Wo 4 oktober Start kinderboekenweek 

Do 5 oktober Lerarendag; Meer Primairdag; kinderen 
vrij 

Di 10 oktober Oudervereniging (2) 

Wo 11 oktober OV/MR jaarvergadering 9.00 u 

Do 12 oktober 10 minutengesprekken groep 3 en 8  

Di 17 oktober 10 minutengesprekken groep 3 en 8 / 
MR (2) 

Vr 20 oktober Reünie groepen 8 2016-2017 

  Herfstvakantie  
ma 23 t/m vr 27 oktober 2016 

Di 7 november VO-infoavond 

Do 9 november MR (3) 

Vr 10 november Viering Sint Maarten 

Ma 13 november Oudervereniging (3) 

Di 14 november Versieren Sinterklaasfeest 

Vr 17 november Rapporten gaan mee 

Do 23 november 10-minuten gesprekken gr. 1-2, 4-7 

Di 28 november 10-minuten gesprekken gr. 1-2, 4-7 

Di 5 december Sinterklaasfeest; ’s middags vrij 

Do 7 december Versieren kerstfeest 

Di 12 december Oudervereniging (4) 

Wo 13 december MR (4) 

Do 21 december Kerstdiner 

Vr 22 december ’s Middags vrij 

  Kerstvakantie  
ma 25 december t/m vr 5 jan 2017 

Ma 22 januari Adviesgesprekken groep 8 

Di  23 januari Adviesgesprekken groep 8 

Do 25 januari MR (5) 

Ma 12 februari Oudervereniging (5) 

Di 20 februari MR (6) 

  Voorjaarsvakantie  
ma 26 februari t/m vr 9 maart 2017 

Vr 16 maart Rapporten mee 

Di  20 maart Oudervereniging (6) 

Do 22 maart 10-minuten gesprekken gr 1-6 

Di 27 maart 10-minuten gesprekken gr 1-6 

Do 29 maart Paasontbijt 

  Goede vrijdag en Pasen  
vr 30 maart t/m ma 2 april 2017 

Di 3 april Proefcito groep 8 

Ma 9 april Entreetoets (o.v.b.) / MR (7) 

Di 10 april Info-avond schoolkamp groep 8 

Di 17 april Centrale Eindtoets gr 8 t/m  19 april 

Di 17 april Studiemiddag; kinderen middag vrij 

Vr 20 april Koningsspelen – sportdag 

Do 26 april Lustrumfeest Brandaris 15 jaar 

Vr 27 april Koningsdag; vrije dag 

  Meivakantie  
ma 30 april t/m vr 11 mei 2017 

Di 15 mei MR (8) 

Ma 21 mei 2e Pinksterdag 

Di 22 mei Schoolkamp t/m 24 mei 

Vr 25 mei Schoolfotograaf 

Ma 28 mei Schoolfotograaf / Oudervereniging (7) 

Di 5 juni Schoolreis 1-7 

Do 7 juni Pré-advies gesprekken gr 7 

Di 12 juni Pré-advies gesprekken gr 7 

Do 14 juni MR (9) 

  Studieweek; kinderen vrij 
18 juni t/m 22 juni 

Di 26 juni Oudervereniging (8) 

Wo 4 juli Juffendag 

Do 5 juli MR (10) 

Di 10 juli 10 minuten gesprekken facultatief 

Wo 11 juli Bedankactiviteit ouders 

Vr 13 juli Rapporten mee 

Ma 16 juli Afscheidsavond groep 8a 

Di 17 juli Afscheidsavond groep 8b 

Wo 18 juli Groep 8 wordt uitgezwaaid 

Vr 20 juli Kinderen ’s middags vrij 

  Zomervakantie 
23 juli t/m 31 augustus 

Ma 3 september 1e schooldag 

 
Groepenverdeling 2017-2018 
 
Groep Juf  

  

1-2a Liesbeth en Astrid  

1-2b Barbara Huizenga en Els 

1-2c Else en Marie-Louise 

1-2d Inge 

3a Kim en Xiomara 

3b Marja Drukker 

4a Wendy en Maaike 

4b Ellen Hoeffelman en Brenda 

5a Erica en Margreet 

5b Ellen en Corrie 

5c Seline en Tessa 

6a Marlenne 

6b Gerrie 

7a Barbara Braiek en Monique 

7b Irna en Suzanne 

8a Denise Borst* 

8b Marjolein 
*Vervanging zwangerschapsverlof Kimberly van Kampen 

 
Musicals groepen 8 groot succes! 
 
De musical “Monsterhit”, die onze 
groepen 8 uitvoerden op 10 en 11 juli 
waren weer als vanouds zeer geslaagd. 
Een prachtige afsluiting voor onze 
leerlingen uit groep 8, die volgend jaar 
naar het Voortgezet onderwijs gaan! 
 

 
Optreden tijdens de afscheidsavond 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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De oudervereniging als vanouds weer 
enthousiast van de partij 
 

 
Ouders hebben ons geweldig geholpen  

 

 

 
Nog een keer oefenen 

 
Afscheid van groepen 8 
 
Het afscheid van de groepen 8 was met 
een lach en een traan. Uitziende naar 
het voortgezet onderwijs maar ook 
afscheid nemen van de school en de 
klasgenoten! 
 

 
Het laatste eerbetoon aan onze 
leerlingen uit groep 8.  
 

 
Afscheid nemen op het binnenplein 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Vaarwel Brandaris 

 

 
Polonaise! 

 
Reünie groepen 8 
 
Ze zijn nog maar net uitgezwaaid of de groep 
8 leerlingen van 2016-2017 worden 
uitgenodigd voor een reünie in oktober! 

 

 
 

We nodigen jullie uit op vrijdag 20 
oktober voor een reünie  om met de 
“oude” groepen 8 te praten over je 
nieuwe school. We houden deze reünie 
van 15.30 uur tot 16.30 uur. Je bent van 
harte welkom in het Brandaris deel van 
de aula. Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd.  
 
Tot dan! 
 
Juf Irna en juf Marjolein 

 

Afscheidsfeest groep 8b 
 
Op vrijdag 7 juli was er voor groep 8b 
een geweldige barbecue georganiseerd 
aan de Toolenburgerplas. Tijdens deze 
bijeenkomst werd er afscheid van 
elkaar genomen en begonnen de eerste 
traantjes te rollen. Het weer werkte 
fantastisch mee, er werd gezwommen, 
gespeeld, gegeten, gelachen en veel 
gepraat. Het was een geweldige 
afsluiting van een geweldig schooljaar! 

 

      

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZm8uDpojVAhWPJlAKHauvDJoQjRwIBw&url=http://www.pcbdebranding.nl/index.php?id%3D335%26sectie%3D54%26pagina%3Dcontent%26frame%3Dzijindex%26afd%3D&psig=AFQjCNGjx_S0xm5jUSPMSblc_-_m2Zbphg&ust=1500105283550899
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Afscheidswoord van Marjan Kempers 
 
Lieve kinderen, ouders, verzorgers en 
collega’s, 
 
Na 10 jaar Brandaris vond ik het begin 2017 
tijd voor een nieuwe uitdaging. 
Ik vroeg mobiliteit aan en begin na de 
zomervakantie op de Oranje Nassau School in 
Badhoevedorp, ook een school van onze 
stichting Meer Primair. 
 
Met heel veel plezier kijk ik terug op een 
mooie “Brandaristijd”. Heel veel kinderen, 
ouders en collega’s heb ik in deze 10 jaar 
leren kennen.  
Ik wil iedereen ook op deze plek heel erg 
bedanken voor de fijne tijd. Voor nu een 
heerlijke, zonnige vakantie en 

Wellicht tot ziens 😊 
 
Groetjes van Marjan Kempers 

 

 
 

Groep 8a 
geeft school prachtige fotolijst 

 
De ouders van leerlingen uit 
groep 8 schenken de school een 
prachtig aandenken in de vorm 
van een fotolijst met foto’s van de 
leerlingen van groep 8a! 
 

 
 
Afscheid collega’s 2016-2017 
 
We nemen afscheid van zeven fijne 
collega’s! We bedanken hen hartelijk 
voor hun geweldige inzet en wensen 
hun veel succes op hun nieuwe school! 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4i-LhhJPVAhXNa1AKHZLGCXMQjRwIBw&url=http://www.gifanimaties.nl/home/tot-ziens/6/&psig=AFQjCNHh1bqqRFunISu-JbM07DaHu7yVxA&ust=1500474347112206
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Petra van Rijn                                                       
   Marieke de Haan 

  Marjan Kempers 
 

  Luc Tukker 

 
Gho Lam Nabi Wali 

Farida Sumer  
 

  Sandra Teeuwen 

 

Welkom nieuwe 
collega’s! 

 
We heten terug van weg geweest van 
harte welkom: juf Denise Borst! Zij zal 
het zwangerschapsverlof van juf 
Kimberly van Kampen gaan vervangen 
in groep 8a. 
 

 Denise Borst 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Naast juf Irna in groep 7b begroeten we juf 
Suzanne van der Zijden. Hartelijk welkom! 
 
Suzanne schrijft: 
 
Beste ouders, 
 
Misschien dat jullie me kennen van afgelopen 
jaar, waarin ik al enige dagen les gegeven 
heb op de Brandaris.  
 
Ik ben 41 jaar; werk 6 jaar in het 
basisonderwijs en werkte hiervoor in 
Voorburg. 
 
Ik heb heel veel zin om op de Brandaris aan 
de slag te gaan! 
 
Hartelijke groet, 
 
Suzanne van der Zijden 
 

   
Suzanne v.d. Zijden   Claudia Maas 
 
LIO’r juf Claudia Maas heten we welkom in 
groep 3b  bij juf Marja Drukker. 
 
Als LIO (leraar in opleiding) heten we juf Sam 
Beisser van harte welkom in groep 6a. 
 

Sam Beisser 
 
 

Ook terug van weg geweest is 
“meester” Laarbi Bargach, die als 
conciërge naast “meester” Tet Noort 
werkzaam zal zijn. 
 

 Laarbi Bargach 

 
Avondvierdaagse 

 
De avondvierdaagse was weer een 
groot succes met vele Brandaris-
deelnemers! 
 

 
Heerlijk wandelen! 

 
Juf Corrie geslaagd 
 
Juf Corrie is geslaagd als 
leescoördinator. Van harte 
gefeliciteerd! 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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de diploma-uitreiking van de opleiding 
leescoördinator.  
 

Stichting leergeld 
 
Ouders die hun kinderen om financiële 
redenen niet kunnen laten deelnemen aan 
bepaalde activiteiten kunnen zich wenden tot 
Stichting Leergeld, die onder bepaalde 
voorwaarden kan helpen. Bezoek de website! 
www.leergeld.nl/haarlemmermeer. 
 
Nieuwe leerlingen inschrijven 
 
Ook afgelopen maand hebben weer nieuwe 
ouders aangegeven hun kinderen in te willen 
schrijven op de Brandaris. Daar zijn we 
natuurlijk heel blij mee!  
 

 
 
Ook ouders van leerlingen op onze school 
met jongere broertjes en zusjes vanaf 3 jaar 
worden vriendelijk verzocht om het 
inschrijfformulier op onze website in te 
vullen en naar school te brengen of te sturen. 
Daardoor krijgen we vroegtijdig een goed 
beeld waarop de leerling prognoses van 

volgend schooljaar kunnen worden 
afgestemd. 
 
Papieren inschrijfformulieren zijn ook 
op school verkrijgbaar als dat 
wenselijker is. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Vervanging bij ziekte 
 
De nieuwe wet voor werk en zekerheid 
heeft grote gevolgen voor de 
vervanging van zieke of afwezige 
collega’s. Er zijn daardoor relatief 
minder vervangers beschikbaar. Dat 
kan tot gevolg hebben dat groepen bij 
calamiteiten opgesplitst zullen worden.  
 
Afgelopen schooljaar hebben we de 
calamiteiten gelukkig nog kunnen 
opvangen en zijn er geen groepen 
opgesplitst, net als in de twee 
schooljaren daarvoor. 

 
Prima Brandaris-stage-tijd 
 

 
Raymond 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.leergeld.nl/haarlemmermeer
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Raymond heeft zijn stageperiode op school 
als heel fijn ervaren, net als Romy! We gaan 
hen vast nog eens terugzien! We bedanken 
hen hartelijk voor hun inzet! 

 
Romy 
 
Bestellen luizenzakken en t-shirts 
 
De site voor bestellen van luizenzakken en T-
shirts : http://brd.decroshop.nl 

 
Bedankt, afscheid en welkom 

oudervereniging 
 
We bedanken de ouders van de 
oudervereniging enorm voor hun inzet in het 
afgelopen schooljaar! 

 

 

We nemen helaas afscheid van 
penningmeester Jeroen Nieuwenhuijs, 
medevoorzitter Vincent van Tol en 
secretaris Alexia de Graaf maar ook van 
de OV-leden Yoneida Wakker en Sophie 
van den Berg. We bedanken hen heel 
hartelijk voor hun grote inspanningen 
voor de school! 
 

 
 
We heten Ziggy, Suzanne, Merel en 
Karin van harte welkom in de OV! Ze 
zullen zich vast even in de nieuwsbrief 
voorstellen in het nieuwe schooljaar. 

 
Nieuwe penningmeester OV 
 
We verwelkomen Merel Koelewijn als 
nieuwe penningmeester van de 
oudervereniging! Zij vervangt daarmee 
Jeroen Nieuwenhuijs. 

 

  
Jeroen Nieuwenhuijs     Merel Koelewijn 

 
Ouder-bedank-activiteit 
 
We mochten afgelopen maand in de 
klassen onze ouders in het zonnetje 
zetten! 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://brd.decroshop.nl/
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Leuke attentie 
 

 
Ouders toezingen 
 

 
Met z’n allen in de klas 

 
 
Juf Inge en juf Els specialist jonge 
kind! 
 

 
 
Feestelijk was het moment afgelopen maand 
waarop de juffen Els Reichart en Inge Linssen 

hun studie “het jonge kind” afrondden! 
En daar hoorde natuurlijk ook een mooi 
bloemetje bij! 

 
Lekkers voor de leerkrachten 
 

 
 
We werden als team verrast met een 
schaal vol lekkers en een heel lief 
briefje! Bedankt! 

 
Rennen voor Kika 
 
Onder bezielende leiding van meester 
Martijn en juf Monique Tervoort 
renden de Brandaris-kinderen voor Kika 
en haalden rond de 4000 euro op! En 
juf Monique en meester Martijn renden 
zelf ook mee. 

 

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Meester Martijn geeft aanwijzingen 

 
 
Synchroon-zwemmen 

 
Vader Bill Buitelaar zond ons de 
onderstaande foto’s en teksten toe waarvoor 
hartelijk dank! 
 
Op 10 en 11 Juni 2017 hebben Willemijn 7B 
en Marola 8B meegedaan aan het 
Nederlands kampioenschap 
synchroonzwemmen 2017, Synchro Beat. Op 
10 juni zijn de verplichte figuren gezwommen 
om te kwalificeren voor de vrije oefening op 
11 juni. Dat is goed gelukt en met mooie 
cijfers zijn ze zondag aan de vrije oefening 
begonnen. Ze zijn van de 12 ploegen 
geëindigd op een zeer verdiende 2e plaats en 
zijn op de foto te zien met hun zilveren plak 
in de groene ZPCH kleding. 
 

 

 
Eindhoven 11 juni 2017 

 
 

 
Alkmaar 24 juni 2017 

 
Later, op 24 Juni 2017 hebben 
Willemijn 7B en Marola 8B meegedaan 
in de groep Age 1 van de zwemclub 
ZPCH met de interregio wedstrijd voor 
alle groepen in Alkmaar. De hele 
wedstrijd duurde meer dan 5 uur 
omdat er zoveel ploegen meededen. 
Ondanks het lange wachten op hun 
beurt hebben ze met hun ploeg een 
geweldige vrije oefening gezwommen 
en de eerste plaats behaald! Hier op de 
foto de 2 terecht trotse meiden met 
hun gouden plak. 

 
Van de oudervereniging 
 
De oudervereniging van CBS de 
Brandaris heeft zich verzameld op 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Facebook. 
 
Op onze Facebook-pagina tonen wij dingen 
die voor onze kinderen leuk zijn. 
In de agenda vindt u de verschillende 
sportevenementen en het plaatsen van leuke 
foto’s hiervan na afloop, zodat ook iedereen 
die niet aanwezig was van de sfeer kan 
genieten.  
 

 
 
Wij plaatsen ook een oproep als we hulp 
nodig hebben bij het plannen van 
verschillende activiteiten, zoals het versieren 
voor Sinterklaas en het versieren voor de 
Kerst-periode. We laten u ook weten 
wanneer er weer een luizencontrole is, zodat 
u ook daarvan op de hoogte gehouden 
wordt.  
 
Wij nodigen alle ouders die nog geen lid zijn 
uit om ook lid te worden. De groep is 
besloten, maar als u zoekt op 
“oudervereniging CBS de Brandaris” vindt u 
ons direct.   
 
Wij hopen u snel op Facebook te zien! 
 

De jarigen! 
 
Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen! 
 

 

 
Gezellig met de jarige op de foto! 
 

  JULI 2017  

17 Job Terlouw (2009) 3b 

19 Ryan Walther (2006) 7b 

20 Fay Janssen (2010) 3a 

21 Robin Ensink (2008) 5b 

25 Tijn Witte (2012) 1/2a 

27 Dewi Diependaal (2012) 1/2d 

28 Arjin Beler (2005) 7b 

28 Merle Borsboom (2010) 3a 

31 Tom Bijl (2007) 5b 

  AUGUSTUS 2017  

3 Daan Levering (2006) 7a 

4 Naut Doeleman (2010) 3b 

11 Sienna Steffens (2006) 6a 

12 Omesh Soedhwa (2006) 7a 

14 Maxim Effendi (2011) 1/2c 

15 Twan Donker (2011) 1/2a 

15 Liset Haasnoot (2012) 1/2c 

15 Norah van Munster (2006) 7b 

18 Mees Boxem (2005) 8b 

18 Sabina van de Kamer (2007) 5b 

19 Davey van Buuren (2010) 1/2c 

20 Lisa van der Vegt (2010) 1/2c 

21 Tim Mesman (2007) 6b 

22 Liselotte ten Haaf (2011) 1/2a 

22 A-Jay Rusman (2012) 1/2a 

23 Jayley Felisia (2004) 8b 

23 Dion Rietdijk (2009) 4c 

23 Isabelle van Wijk (2011) 1/2b 

24 Demian Salimin (2008) 5b 

24 Amy Schackman (2012) 1/2a 

25 Samuel Ashrafi (2004) 8b 

26 Lauren Koen (2011) 1/2d 

27 Jasmina Chebli (2011) 1/2d 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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29 Rianne Burger (2006) 6a 

30 Femke van der Maarl (2012) 1/2c 

30 Arush Mangroe (2009) 4b 

30 Hidde Spruijt (2005) 8a 

31 Tesniem Babchi (2011) 1/2c 

31 Malieke van der Feen (2005) 8b 

  SEPTEMBER 2017  

1 Nine Kostons (2011) 1/2a 

1 Julia Smits (2007) 5a 

2 Nick Purwanto (2006) 6c 

2 Thomas Purwanto (2006) 6a 

4 Grey Wong (2004) 8b 

5 Zoë Bank (2007) 6a 

5 Fleur Petrus (2011) 1/2b 

5 Chantal Smit (2008) 5a 

5 Noa van der Vegt (2006) 5a 

6 Sarah Youssef (2007) 6b 

7 Osman Öztürk (2008) 4b 

7 Anish Soedhwa (2009) 4a 

7 Vignesh Soedhwa (2009) 4b 

8 Adelinde Koopman (2005) 7a 

9 Fedde Spruijt (2009) 4b 

12 Caitlin van der Linden (2011) 1/2a 

14 Omarion Enabosi (2009) 4b 

16 Kieran Osei-Bonsu (2008) 4b 

17 Lars Flipse (2009) 4c 

17 Rewien Kali (2005) 7a 

17 Ize Klinkhamer (2011) 1/2d 

18 Julie Elsholz (2010) 3b 

18 Christy Song (2009) 4b 

18 Bart van der Zwaard (2008) 5b 

19 Anthony Lo (2010) 1/2d 

20 Iman Ben Kaddour (2007) 6b 

20 Kate Janssen (2011) 1/2c 

20 Tim Kaldenbach (2008) 5b 

20 Sem Rumkorf (2010) 1/2a 

21 Ansley Chan (2007) 6a 

21 Kim Donker (2009) 4c 

21 Aaliyah Mangroe (2010) 3b 

21 Merijn Moerkerk (2011) 1/2b 

24 Liza Bemer (2008) 5b 

25 Wesley van de Kamer (2009) 3a 

25 Rody van der Lingen (2009) 4a 

25 Ja-Ly Wetter (2011) 1/2a 

26 Loyce Mackay (2006) 6a 

27 Elise van Tol (2009) 4b 

27 Sophie van Velzen (2010) 1/2b 

29 Madelief Boxem (2010) 3a 

 

 

Hoe ontvangt u vanaf nu 

de digitale nieuwsbrief per 
mail? 
 

Stap 1 
U gaat naar onze website 
www.cbsdebrandaris.nl 

 

Stap 2 
U klikt op “nieuws” 

 

 
 

Stap 3 
 
U klikt op “nieuwsbrief” en aanmelden 
 

 
Stap 4 
 

U vult uw e-mailadres in en klikt op 
verzenden! 
 

 
 
Klaar!  U krijgt de eerstvolgende 

digitale nieuwsbrief toegezonden!   

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.cbsdebrandaris.nl/
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 “Eerder verschenen” nieuwsbrieven kunt u 
ook nog gewoon openen op onze site!” 

 
Volgende nieuwsbrief: 
vrijdag 15 september  

2017! 
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