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De Brandaris wil zich profileren op het gebied van waarden, normen, welbevinden, kwaliteit, stabiliteit, sport, kunst, cultuur en muziek! 

 

…Communityschool In de Breedte… 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kick off 23 januari 2017 

http://www.cbsdebrandaris.nl/
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… en ook in de krant! 
 

 
 
Van links naar rechts: Gerard van de Burgwal, (oud directeur-bestuurder SBSH), Margot 
Andriessen (directeur Klavertje Vier), Leon Dijcks (directeur Brandaris), Ingrid van Noordenne 
(locatieleider Mirakels) en Margreet Vendel (College van Bestuur Meer Primair) tijdens de Kick 
Off op 23 januari jl. 

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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De nieuwe community-school-folder! 
 

  
 

  
 
Ook los op school verkrijgbaar!☺ 
 

 
  

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Van de directie 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Afgelopen maand was de kick off van 
Communityschool “In de Breedte”. Na 
verschillende presentaties is de aftrap 
gegeven voor een intensieve samenwerking 
tussen de drie partners, namelijk Klavertje 
Vier, Mirakels en Brandaris. Deze 
samenwerking heeft de naam “Community-
school” gekregen. De drie directeuren 
vormen samen de regiegroep. De eerste 
gezamenlijke pilots betreffen ideeën op het 
gebied van gezamenlijke dagarrangementen, 
peuter-kleuterklassen en een ontbijt voor 
schooltijd. Ook vindt er een oriëntatie plaats 
op tweetalig onderwijs. Uiteraard wordt u 
hiervan op de hoogte gehouden. 
 

 
Heerlijke taartjes en koekjes bij de opening 
 
In verschillende kranten werd hier aandacht 
aan besteed, zoals elders te zien is in deze 
nieuwsbrief. Ook is er een losse folder 
beschikbaar, die ook is afgedrukt op pagina 2. 
 

 
De nieuwe vlag is klaar voor gebruik 

 

 
Aandacht in de media voor de communityschool 

 
Met de voorjaarsvakantie voor de deur 
lijkt kerst en nieuwjaar alweer een tijd 
geleden. We kunnen terugkijken op een 
mooie en gezellige decembermaand! 
Zie foto’s elders in deze nieuwsbrief. 
 
Veel plezier bij het lezen van deze 
nieuwsbrief, fijne voorjaarsvakantie! 
 
Hartelijke groet, 

 
 
 
 
Leon Dijcks 
Directeur 

 
 

Agenda 
 
   FEBRUARI 2017 

 Vr 10 Nieuwsbrief 

 Za 11  

7 Zo 12  

 Ma 13 OV (oudervereniging) 5 19.45 u – 20.30 u 

 Di 14 Migratie dag 1 De Rolfgroep ICT 

 Wo 15 Migratie dag 2 De Rolfgroep ICT 

 Do 16  

 Vr 17 Kinderen ’s middags vanaf 12.00 u vrij 

 Za 18  

8 Zo 19  

 Ma 20 Voorjaarsvakantie 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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 Di 21 Voorjaarsvakantie 

 Wo 22 Voorjaarsvakantie 

 Do 23 Voorjaarsvakantie 

 Vr 24 Voorjaarsvakantie 

 Za 25  

9 Zo 26  

 Ma 27 Voorjaarsvakantie (kinderen) 
Studie- en werkdag team 

 Di 28 Voorjaarsvakantie (kinderen) 
Studie- en werkdag team 

   MAART 2017 FEBRUARI 2017 
 Wo 1 Intekenlijsten rapport bij lokalen 

 Do 2  

 Vr 3 Rapporten 3-8 mee 

 Za 4  

10 Zo 5  

 Ma 6  

 Di 7 GMR 5 

 Wo 8  

 Do 9 10 min gesprekken 1-6  (7 op 
uitnodiging) 

 Vr 10  

 Za 11  

11 Zo 12  

 Ma 13  

 Di 14 10 min gesprekken 1-6 (7 op uitnodiging) 

 Wo 15  

 Do 16  

 Vr 17 Nieuwsbrief 

 

Rapporten maart 2017 
 
In maart vinden weer rapportgesprekken 
plaats en wel op donderdag 9 en dinsdag 14 
maart. Het betreft alleen de groepen 1-6. De 
groepen 1-2 hebben hun rapport al gehad. 
De groepen 3-8 krijgen hun rapport op 
vrijdag 3 maart mee. De intekenlijsten 
hangen vanaf woensdag 1 maart weer bij de 
lokalen. De groepen 7 hebben hun volgende 
gesprek na de uitslag van de entreetoets en 
na de meivakantie. 
 
Brandaris:  
kunst- , cultuur- en muziekschool 
 
De Brandaris heeft de aangevraagde 
muzieksubsidie gekregen ter waarde van 
20.000 euro! Hier zijn we enorm blij mee. In 
2017-2018 gaat dit mooie project van start 

waarbij muziek een extra boost krijgt 
op onze school! 
 
De leerwerkgroep kunst, cultuur en 
muziek is al druk bezig met de 
voorbereidingen hiervan! 
 
 

 
Terugblik op kerst 2016 
 
Donderdag 22 december jl. werd 
overdag kerst gevierd in de Joannes de 
Doperkerk. ’s Avonds was er het 
kerstdiner en daarna de samenzang. 
We kijken samen terug op een 
fantastisch feest! 
 
Hieronder een foto-impressie. 
 

 
In de kerk 
 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Er waren ook veel papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s. 
 

 
 

 
 
Meerdere kerststallen in de kerk 
 

 
 

Merry Christmas…☺ 
 

 
 
Indrukwekkend was weer de 
samenzang met kinderen, ouders en 
personeel 
 

Migratie – ICT – the cloud 
 
Op alle scholen van Meer Primair  wordt 
rond deze tijd de overstap gemaakt naar in 
“the cloud” werken. Dat betekent dat onze 
huidige fysieke schoolserver gaat 
verdwijnen en alle bestanden naar “the 
cloud” gaan, oftewel een hele grote server 
ergens op onze aardbol. Dit vereist een 
enorme organisatie. Dinsdag en woensdag 
a.s. zal onze school mogelijk beperkt via 
het internet bereikbaar zijn wat e-
mailverkeer betreft. Daarna moet 
langzaam maar zeker alles weer goed gaan 
werken. 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Lopen voor een goed doel 
 

 
Karla en Juf Irna (8a) 

Hallo allemaal,  

18 mei 2017 hoop ik, Karla van Vliet, de halve 
marathon over een heuvelachtig parcours in 
intense hitte te rennen in Rwanda. Met het 
rennen van die halve marathon wil ik geld 
inzamelen om daarmee kinderen die in 
armoede leven te helpen en ze te 
ondersteunen.  

Heel graag zou ik hierbij jullie hulp 
ontvangen. Dit kunnen jullie doen door lege 
flessen mee te nemen en deze in te leveren 
bij Juf Irna van groep 8A. Deze actie loopt van 
9 februari t/m 11 april. Het statiegeld van 
deze lege flessen zal gedoneerd worden aan 
de Stichting Compassion die in Rwanda 
kinderen een kans biedt op een leven zonder 
armoede door ze o.a. naar school te sturen. 
Door mee te doen aan het inzamelen van 
lege flessen kun je het leven van een kind en 
zijn/haar familie veranderen! Heb je nog 
vragen, kom dan gerust langs bij groep 8A 
misschien dat we een antwoord hebben op je 
vraag.  

Omleiding 
 
Alle kinderen hebben onderstaande 
aankondiging gekregen m.b.t. de 
werkzaamheden bij de Fanny Blankers 

Koenlaan. Deze vinden plaats tot en 
met 30 mei, dagelijks van 6.00 u – 
17.00 u. 
 

 
 
Onze karate-kampioen! 
 

 
 
Hey ik ben Mathieu. Ik ben 11 jaar en zit op 
judo. Ik was 6 toen mijn vader mij op judo 
zette. Ik werd steeds beter en begon aan 
wedstrijden. Eerst gewone club 
wedstrijden en daar won ik steeds vaker de 
eerste prijs. Daarom ging ik steeds hogere 
wedstrijden spelen. Ik ging naar het noord 
Hollands kampioenschap, en daar werd ik 3 
keer 1e en 1 keer 2de. Toen begon ik met NK 
teams, ik won alles, maar mijn team niet 
we werden als team 3de. Na alles 
gewonnen te hebben mocht ik met de 
internationale wedstrijden meedoen. Ik 
heb moeten judoën tegen jongens uit 
Nederland, Duitsland, Frankrijk en 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Engeland. Ik heb alle wedstrijden gewonnen en 
ben daarom ook internationaal kampioen.  
Nu wil ik graag verder om de olympische spelen 
te halen en wedstrijden te judoën voor het WK. 

 
Tot ziens juf Denise 
 

 
 
We namen vlak voor de kerstvakantie 
afscheid van juf Denise. Juf Denise is vanaf 
januari werkzaam op één van de andere 
scholen van Meer Primair. We bedanken haar 
heel hartelijk voor haar inzet en wensen haar 
succes op haar nieuwe school. 

 
Welkom juf Dominique 
 
Op de vrijdagen is juf Dominique als 
onderwijsassistent werkzaam op de 
Brandaris. Van harte welkom! 
 

 
Juf Dominique 
 

Professionele leergemeenschap 
 
Dit jaar wordt toegewerkt naar een 
ondersteuningsteam van specialisten 
op o.a. de gebieden taal, rekenen, 
lezen, ICT en gedrag. De Brandaris gaat 
zich ontwikkelen tot een professionele 
leergemeenschap. In de praktijk 
betekent dit onder meer voor de 
leerkrachten dat er gewerkt gaat 
worden met onderwijsinhoudelijke 
leerwerkgroepen naast de reeds 
bestaande praktische taakgroepen. 
Deze ontwikkelingen hebben een 
versteviging van gedeeld leiderschap en 
gedeelde verantwoordelijkheid op het 
oog met als doel nog beter en 
effectiever onderwijs te kunnen geven 
aan onze leerlingen.  

 
Foute truien-dag 
 
Op de laatste vrijdag voor de 
kerstvakantie was het foute truien-dag 
op de Brandaris. Het zag er allemaal 
vrolijk en kleurig uit! 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Waarom ouders voor 
de Brandaris kiezen 
 

 
 
Hallo Allemaal, 
 
Wij zijn de ouders van Yasmin de Haas uit 
groep 1/2 C.  
Ook ben ik één van de klassenouders van 
deze leuke klas.  
Wij vinden de Brandaris een erg leuke, mooie, 
warme school. 
Onze dochter is vorig jaar januari begonnen 
in de instroom klas. Vele mensen hebben ons 
gevraagd waarom hebben jullie gekozen voor 
de Brandaris omdat onze zoon op een andere 
basisschool in Hoofddorp zit. 
Wij hebben gekozen voor deze school omdat 
we er veel positieve verhalen over gehoord 

hebben. En bij het kijken naar 
verschillende scholen in Hoofddorp 
vonden wij deze school erg prettig bij 
binnenkomst al. Het is niet te groot, 
duidelijke regels en rust en structuur 
wordt hier geboden. Yasmin gaat elke 
dag met veel plezier naar school. Ook 
vinden wij dat er goed contact is tussen 
de leerkrachten en ouders. Dus al met 
al denken wij dat dit de beste keuze is 
voor onze dochter.  
 
Met vriendelijke Groeten  
Michel de Haas en Marjan Ham 

 
Cito-toetsen 
 
Leerlingenzorg (Marja Jansen en 
Monique Tervoort) 
 
De afnameperiodes van Cito: 
Om de ontwikkeling van uw kind(eren) 
goed te kunnen volgen nemen we naast 
toetsen uit de methode ook 
methodeonafhankelijke toetsen af. 
Deze laatste toetsen kent u wellicht als 
Cito toetsen. In de maanden jan/feb en 
mei/juni worden in alle groepen Cito 
toetsen afgenomen. In het midden van 
het schooljaar de zgn. Midden-toetsen 
en aan het eind van het schooljaar de 
Eind-toetsen. De resultaten worden 
aangeven in niveaus l, ll, lll, lV en V, 
waarbij l het hoogste niveau is en V het 
laagste. De vakken die getoetst worden 
in de groepen 3 t/m 8 zijn technisch 
lezen, rekenen,  woordenschat, 
begrijpend lezen (v.a. eind groep 4), 
studievaardigheden (v.a. eind groep 5), 
en taalverzorging (v.a. groep 6). 
Deze toetsen worden op bijna alle 
scholen in Nederland afgenomen, zodat 
wij onze leerlingen en groepen kunnen 
vergelijken met alle kinderen in 
Nederland. 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Het is voor ons een manier om zowel op 
leerlingniveau, als op groepsniveau en 
schoolniveau ons onderwijs in kaart te 
brengen en te evalueren, zodat wij ons 
kunnen blijven ontwikkelen in het geven van 
goed onderwijs. 
 
Met deze toetsen kunnen de leerlingen laten 
zien wat ze geleerd hebben de afgelopen 
periode en kunnen  wij zien wat de leerlingen 
de komende periode nodig hebben. 
 
U hoeft hiervoor niet extra te oefenen met 
uw kind(eren). Het is fijn als jullie kind(eren) 
en onze leerlingen  uitgerust en ontspannen 
de toetsen kunnen maken. 

 

Waarom ouders voor 
de Brandaris kiezen 
 

 
 
Wij zijn blij met de Brandaris omdat er een 
fijne, gemoedelijke sfeer hangt in de school. 
De leerkrachten zijn zeer betrokken bij de 
kinderen. 
 
Onze zoon Luuk gaat elke dag met veel 
plezier naar school. 
Iets wat wij als ouders zeer positief ervaren.  
 
Wilrik en Veronique Trauschke 
Ouders van Luuk Trauschke klas 1-2b 

Hoofdluis 

 
Dit schooljaar heeft de school 
bovengemiddeld veel leerlingen met 
hoofdluis.  
 
Vaak komen deze aan het licht bij de 
controles die de luizenmoeders elke 
eerste woensdag na de vakantie doen.  
 
Een flinke klus, maar met de hulp 
van onze trouwe luizenmoeders lukt 
het iedere keer om in korte tijd de hele 
school te controleren.  
 
Het komt ook voor dat de ouders zelf 
luizen of neten ontdekken op de 
hoofden van de kinderen en dat 
melden bij de luizencommissie.  
 
Het is heel fijn als ouders zelf ook 
regelmatig de hoofden van de kinderen 
controleren. Op deze manier krijgen we 
de luizen beter en sneller onder 
controle. De luizencommissie is graag 
op de hoogte als u iets vindt bij uw 
kind. De commissie kan dan 
maatregelen treffen om verdere 
verspreiding te voorkomen.  
Het team van de Brandaris en de 
luizencommissie werken aan een 
actueel beleid. Hiervoor worden 
diverse instanties geraadpleegd. Van 
belangrijke veranderingen wordt u 
vanzelfsprekend op de hoogte 
gehouden. 
 
Meldingen van hoofdluis kunnen 
worden gedaan op 
hoofdluis@brandarismail.nl of bij de juf 
in de klas. 

 
 
 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
mailto:hoofdluis@brandarismail.nl
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Waarom ouders voor 
de Brandaris kiezen 
 

 
 
Inmiddels zit onze zoon Thijs alweer bijna een 
jaar op De Brandaris, nu in groep 1-2 B. Thijs 
gaat iedere dag met veel plezier naar school 
en heeft inmiddels ook echte vrienden 
gemaakt.  
 
Iedere ochtend wordt je welkom geheten bij 
de deur en op de gang. En ook de beide juffen 
Barbara en Els zijn echt hele lieve juffen voor 
Thijs. Naast mooie verhalen van Thijs over 
zijn ervaringen met de school, worden wij ook 
goed op de hoogte gehouden over nieuws en 
updates door de klassenouders via de mail.  
 
Met enige regelmaat worden er leuke 
activiteiten georganiseerd. Natuurlijk met de 
feestdagen, maar ook tussendoor zoals 
bezoekjes aan de Bibliotheek en een 
museum.  
 
Kortom, wij zijn erg tevreden over De 
Brandaris en de juffen! 
 
Groeten Sander Kroon 
Vader van Thijs Kroon, groep 1-2 B 

 
 
 

Vreedzame school 
 
Waar zijn we op school mee bezig? 
 
Blok 3: We hebben oor voor elkaar 
In dit blok stimuleren we de kinderen 
om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De 
lessen gaan over communicatie, over 
‘praten mét elkaar’ in plaats van 
‘praten tégen elkaar’.  
 
De kinderen leren wat goed en slecht 
luisteren is. In tweetallen oefenen de 
kinderen om naar elkaar te luisteren. 
De een vertelt, de ander luistert. Goed 
luisteren kan je zien aan oogcontact, 
knikken, actieve lichaamshouding en 
herhalen wat de ander zei. 
 
De kinderen leren zich in een ander te 
verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk 
is om goed naar elkaar te luisteren en 
duidelijk te zeggen wat je bedoelt.  
 
Dit voorkomt dat er misverstanden en 
conflicten ontstaan. Ze leren vragen 
stellen en samenvatten. Je laat 
daarmee zien dat je de ander goed 
begrepen hebt. 
 
We bespreken met de kinderen dat 
mensen op verschillende manieren  
naar dezelfde dingen kunnen kijken.  
We spreken dan over  het hebben van 
verschillende ‘gezichtspunten’. We 
kijken soms anders tegen dezelfde 
dingen aan, omdat we verschillende 
ervaringen en gevoelens hebben en 
omdat we uit verschillende gezinnen 
komen. 
 
Op deze manier leren we de kinderen 
met meningsverschillen om te gaan. 
 
In de bovenbouw leren de kinderen 
argumenteren en debatteren.  Hierbij 
gaat het om het verdedigen van een 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op 
tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet 
streng gestraft worden’. In groep 8 leren de 
kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen 
doen. Ze leren over verschillen in 
communiceren via sociale media en face-to-
face.  
 

Hoera een beker! 
 

 
 
Sabina v.d. Kamer uit groep 5B had op 15 
januari voor het eerst een danswedstrijd. 
Zij zit op de dansschool Wendy’s Dance 
Company in Nieuw Vennep. 
De wedstrijd was in Beverwijk en ja hoor 
Sabina won meteen samen met haar 
dansgroep de tweede prijs! 
Super knap. Gefeliciteerd, Sabina. 

 

Voetbalteams 
 
Liefst 20 (!) Brandaris-teams hebben 
zich ingeschreven voor het 
scholenvoetbaltoernooi! 
 

 
 
Trefbalkampioenen! 
 

 
Meer Primair trefbaltoernooi 2017 voor 
de groepen 8 
 
Woensdag 25 januari deden de twee 
groepen 8 mee aan het trefbal toernooi 
voor de groepen 8 van onze stichting, 
Meer Primair. Tijdens de gymlessen bij 
meester Martijn hebben we flink 
geoefend en we snappen helemaal hoe 
het spel gespeeld moet worden. 
We verzamelden ons bij het SKWA om 
vervolgens naar binnen te gaan. Eerst 
moesten we een poulefase door zien te 
komen. Enthousiast gecoacht door 
beide juffen lukte dat goed.  Brandaris 
1 (8A) werd tweede van hun poule en 
Brandaris 2 (8B) werd eerste van hun 
poule. Beide teams gingen dus door 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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naar de kwart finales. Het waren twee 
spannende wedstrijden helaas verloor 
Brandaris 1. Brandaris 2 ging wel door naar 
de halve finale. Flink aangemoedigd door alle 
fans werd deze wedstrijd helaas verloren, 
wat waren we boos! Maar gelukkig konden 
we een revanche nemen in de troostfinale en 
werd er met maar liefst 4-0 gewonnen. Dit 
betekende een derde plaats en een beker. 
Meester Martijn vertelde super trots te zijn 
omdat nog nooit in 10 jaar een school van 
hem gewonnen had. Het was een sportieve, 
fanatieke, gezellige middag! 
 

 
Voorleeskampioenschap 
 
Hier wat foto's van de voorleeskampioen van 
de Brandaris bij de lokale voorleeswedstrijd. 
Ze heet Melissa Dols en zit in 8a. Juf Irna was 
er ook bij! Helaas heeft ze niet gewonnen, 
maar ze deed het heel knap!  
 
Een bijdrage van Vanessa Hoogkamer (“mijn 

kind😊”)  
 

 
 

Zwemkampioenen 

Onderstaande vier kanjers van de Brandaris 
hebben een mooie prestatie geleverd op de 
miniregio synchroonzwemmen.  

 

Liefst drie keer goud en een keer brons! 
Zij zwemmen bij ZPCH 
synchroonzwemmen. 

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 
meerdere nieuwe ouders aangegeven 
hun kinderen in te willen schrijven op 
de Brandaris. Daar zijn we natuurlijk 
heel blij mee! De school telt 
momenteel liefst 435 leerlingen terwijl 
dit schooljaar ook nog leerlingen 
verwacht worden. 
 
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. 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Papieren inschrijfformulieren zijn ook op 
school verkrijgbaar als dat wenselijker is. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

 
 

GGDFlits  
 
Begin de dag goed… met een ontbijtje. 
 
Een ontbijt is belangrijk en geeft energie om 
op school goed op te letten en te leren. Wist 
u dat één op de zes kinderen in de ochtend 
niet ontbijt? 
 
Met een goed ontbijt krijgt uw kind 
belangrijke vitamines en mineralen binnen. 
Boterhammen, muesli en fruit zijn rijk aan 
vezels en zorgen voor een vol gevoel. Ze zijn 
ook nog eens goed voor de darmwerking van 
uw kind.  
 
Maakt u zich zorgen over het eten van uw 
kind? Het is altijd mogelijk een afspraak te 
maken met de jeugdverpleegkundige 
verbonden aan de school van uw kind. Dit 
kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 
– 12.30 en 13.00 – 17.00 
 

Kerstactie 

 
Beste klasgenootjes, juffen en alle anderen die 
hebben meegeholpen een fantastisch 
kerstpakket samen te stellen. 
 
Op vrijdag 23 december, direct uit school, heb 
ik met mijn vriendinnetje Lotte en haar 
broertje Daan drie volle dozen met 
levensmiddelen afgeleverd bij mevrouw Van 

Dam. Ze was erg verrast en blij met de 
vele spullen die jullie haar hebben 
geschonken. De spullen als broodjes en 
frisdranken kwamen meteen al van pas 
voor het kerstdiner. Andere artikelen, 
zoals de wasmiddelen, zijn voor haar 
vaak grote uitgaven waar ze tegenop ziet. 
Deze mevrouw heeft immers maar €25 
per week te besteden voor haarzelf én 
zes kinderen. Daarnaast is ze ook nog 
ernstig ziek waardoor ze in een rolstoel 
zit. 
 
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken 
dat jullie mijn actie hebben gesteund. 
Natuurlijk ook namens mevrouw Van 
Dam. Dankzij jullie gulle giften had ook zij 
een kerst om niet te vergeten. 
 
Groetjes van Rianne (groep 5b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dyslexie 

 
Beste ouders, kinderen, leerkrachten 
en andere betrokkenen bij het 
onderwijs op de Brandaris, 
 
Graag stel ik mijzelf (wederom) aan u 
voor. 
 
Mijn naam is Saskia Wittekoek en ik zal 
vanaf januari de dyslexiebehandelingen 
van Rianne Zomer op maandag gaan 
overnemen. In het verleden heb ik al 
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eerder dyslexiebehandelingen gegeven aan 
leerlingen van de Brandaris en Klavertje Vier. 
Ook heb ik een periode de vervanging gedaan 
van de IB-er. Wellicht dat u mij daar nog van 
kent. 
 

 
Saskia Wittekoek 
 
Ik heb ruime ervaring als leerkracht en 
remedial teacher. Ik heb een opleiding als 
orthopedagoog en ben al enkele jaren 
werkzaam bij Onderwijs Advies. Een van mijn 
taken is het doen van onderzoek bij dyslexie, 
maar ook het geven van behandelingen. 
Gelukkig houd ik zelf erg van lezen en 
spelling. 
 
Verder ben ik betrokken bij onderwijs aan 
(langdurig/chronisch) zieke leerlingen, 
coördineer ik particulier onderzoek voor 
ouders en regel ik de remedial teaching voor 
scholen en ouders via het OA Leerhuis. 
Mocht u een vraag voor mij hebben, dan kunt 
u mij dat gerust laten weten. Ik zit in het 
behandelkamertje vlak bij de keuken. Na elke 
leerling is er even tijd om contactgegevens 
uit te wisselen. 
  
Wie weet tot in de toekomst! 
Met vriendelijke groet, 
Saskia Wittekoek 

 
 

 
Activiteitenplanning 2016-2017 
 
Dag Datum Activiteit 

   

Di 6 september Ouderinfoavond groepen 5-8 

Do 8 september Ouderinfoavond groepen 1-4 

Wo 5 oktober Start kinderboekenweek 

Di 11 oktober 10-minutengesprekken groep 8 

Do  13 oktober 10-minutengesprekken groep 8 

  Herfstvakantie  
ma 17 t/m vr 28 oktober 2016 

Vr 11 november Sint Maarten 

Di 15 november VO infoavond groep 8 

Do 24 november 10-minutengesprekken groepen 1-7 

Di 29 november 10-minutengesprekken groepen 1-7 

Ma 5 december Sinterklaasfeest 

Do 22 december Kerstdiner 

  Kerstvakantie  
ma 26 december t/m vr 6 jan 2017 

Ma 23 januari Adviesgesprekken groep 8 

Di 24 januari Adviesgesprekken groep 8 

Vr 17 februari Kinderen om 12.00 u vrij 

  Voorjaarsvakantie  
ma 20 februari t/m di 28 febr 2017 

Do 9 maart 10-minutengesprekken groepen 1-7  

Di 14 maart 10-minutengesprekken groepen 1-7  

Ma 3 april Entreetoets groep 7  t/m 7 april 

Di 4 april Proefcito groep 8 t/m 6 april 

Vr 7 april Schoolfotograaf broertjes en zusjes ( 
26 juni individuele foto’s en 
groepsfoto’s) 

Do 13 april Paasontbijt 

  Goede vrijdag en Pasen  
vr 14 april t/m ma 17 april 2017 

Di 11 april Info-avond schoolkamp groep 8 

Di 18 april Centrale eindtoets groep 8 (t/m  20 
april) 

Vr 21 april Sportdag (koningsdag) 

  Meivakantie  
ma 24 april t/m vr 5 mei 2017 

Wo 10 mei Juffendag 

Di 16 mei Pré-adviesgesprekken gr 7 

Do 18 mei Pré-adviesgesprekken gr 7 

Vr 19 mei Schoolreis 4-7 

Ma 22 mei Schoolkamp groepen 8 ( t/m 24 mei) 

  Hemelvaartsdag en Goede Vrijdag; 
do 25 en vr 26 mei 2017 

Vr 2 juni Schoolreis 1-3 

  Pinkstervakantie  
ma 5 juni t/m vr 9 juni 2017 

Di 20 juni Avondvierdaagse tot en met vr 23 
juni 

Ma 26 juni Fotograaf (groepsfoto’s en 
individueel) 

Wo 5 juli Bedankactiviteit voor ouders 

Di 11 juli 10-minutengesprekken groepen 1-7 
op uitnodiging 

Wo 12 juli Afscheid groep 8a 

Do 13 juli Afscheid groep 8b 

Vr 14 juli Uitzwaaien groep 8; groepen 8 
hebben hierna vakantie 

Vr 14 juli Rapporten mee groepen 1-8 

Vr 21 juli Laatste schooldag 

  Zomervakantie  
ma  24 juli t/m vr 1 september 2017 

Ma 4 september 1e schooldag 2017-2018 
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Vervanging bij ziekte 
 
De nieuwe wet voor werk en zekerheid heeft 
grote gevolgen voor de vervanging van zieke 
of afwezige collega’s. Er zijn relatief weinig 
vervangers beschikbaar momenteel. Dat kan 
tot gevolg hebben dat groepen bij 
calamiteiten opgesplitst zullen worden.  
 
Tot nog toe hebben we de calamiteiten 
gelukkig nog kunnen opvangen. 
 
Luizenzakken 
 
De site voor bestellen van luizenzakken en T-
shirts is veranderd 
De nieuwe link is: http://brd.decroshop.nl 
Als het goed is, is deze een stuk makkelijker  
 
Vakantiedata 2016-2017 
 

Eerste schooldag Ma 29-8-2016 

  

Herfstvakantie                             Za 15-10-2016 t/m zo 30-10-2016 

                                        

Kerstvakantie                             Za 24-12-2016 t/m zo 08-01-2017 

Voorjaarsvakantie 

 
Za 18-02-2017 t/m di 28-02-2017  
(vrijdag 17 februari 12.00 u vrij) 

 
  

Goede vrijdag en Pasen                         Vr 14-04-2017 t/m ma 17-04-2017 

                                           

Meivakantie  Za 22-04-2017 t/m zo 07-05-2017 

    

Hemelvaart Do 25 en vr 26-05-2017 

                                       

Pinkstervakantie                  Za 3-6-2017 t/m zo 11-6-2016 

                                            

Zomervakantie                         Za 22-07-2017 t/m zo 03-09-2017 

 
 

 
 
 
 
 

Jarigen 
 
Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen! 
 

 
 
 Februari  

10 Djenna Ayad (2011) 1/2c 

11 Emine Beler (2009) 4b 

12 Roan Burgers (2011) 1/2b 

12 Jayden van der Graaf (2008) 5a 

12 Benjamin Sturm (2008) 5a 

13 Doha Ben Sallah (2012) 1/2a 

13 Marens Michaëlis (2009) 4c 

13 Emin Özkan (2011) 1/2d 

13 Mylan van der Zwaard (2007) 6a 

15 Mats Nijman (2008) 5a 

15 Ellemeike Vonk (2012) 1/2c 

16 Dominique Koelewijn (2009) 4c 

16 Britt Nederhof (2007) 6a 

21 Nienke Snoek (2010) 3a 

22 Senna Donker (2009) 4c 

25 Jailey Gerad (2010) 3b 

25 Donny van de Kamer (2012) 1/2c 

25 Lisa Kuiper (2008) 4a 

25 Pepijn Nieuwenhuijs (2011) 1/2d 

25 Givencio van der Peet (2007) 6a 

26 Rüya Unver (2009) 4a 

27 Lisa Keijzers (2006) 7a 

 
 Maart 

 

1 Ninthe van Riemsdijk (2007) 6c 

3 Sanne Rosenbach (2008) 5a 

3 Lukas Rumkorf (2006) 7a 

4 Jonah Pannenborg (2008) 5a 

6 Yasmien Izmar (2012) 1/2a 

7 Gijs Granneman (2009) 4c 

9 Quinty van Hemert (2007) 6b 

9 Per Nijman (2012) 1/2c 

9 Carlijn Springelkamp (2011) 1/2d 

11 Nathan Theuns (2005) 7b 

14 Liam Brouwer (2012) 1/2b 

14 Ivo Kok (2008) 5b 

14 Sven Kok (2008) 5a 
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14 Daan Versterre (2010) 3a 

17 Zoey Hobday (2010) 3a 

17 Mika Nijman (2009) 4c 

18 Mila Kromodjojo (2012) 1/2d 

19 Ilja Breur (2005) 8b 

20 Javy Ravesteijn (2008) 5a 

20 Ashley Yuen (2010) 3b 

21 Brendan Urbanus (2006) 6c 

23 Myla Ketting (2008) 5b 

23 Thijs Kroon (2012) 1/2b 

23 Floris Rijgersberg (2011) 1/2d 

24 Sidney Balk (2009) 4a 

26 Roderick den Heijer (2010) 3b 

26 Ryann Marchena (2005) 8b 

26 Yasmine Raissouni (2005) 8a 

 

Speeltoestellen veilig! 
 
De speeltoestellen zijn weer op onze pleinen 
gecontroleerd en veilig bevonden door de 

monteur van de firma Repcom.☺ 

 

 
 
 
Van de oudervereniging 
 
De oudervereniging van CBS de Brandaris 
heeft zich verzameld op 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 deze 
maand het versieren voor Sinterklaas 
en het versieren voor de Kerst-periode. 
Of we laten u weten wanneer er weer 
een luizencontrole is, zodat u ook 
daarvan op de hoogte gehouden 
wordt.  
 
Wij nodigen alle ouders die nog niet 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! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl


18 | P a g i n a  

 

CBS De Brandaris   Dussenstraat 34   2134 DL Hoofddorp   tel  023-5618610  e-mail directie@cbsdebrandaris.nl  website www.cbsdebrandaris.nl 

 

Flexruimte wordt goed gebruikt 
 
De voormalige adjunct-directeur-ruimte wordt 
ook dit jaar weer goed en intensief als een heuse 
flexruimte gebruikt door onder meer onze  
bouwcoördinatoren, onze 
administratiemedewerker en onze ICT-
coördinator! 
 

 
 

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!   
 
“Eerder verschenen” nieuwsbrieven 
kunt u ook nog gewoon openen op 
onze site!” 
 

Volgende nieuwsbrief: 

vrijdag  

17 maart 2017 ! 

Fijne voorjaarsvakantie! 

 
De voorjaarsvakantie begint vrijdag  17 
februari om 12.00 u. Op woensdag 1 
maart gaan de schooldeuren weer 
open! 
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