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

 

…de voorbereidingen voor de 
eindmusical… 

 

 
 

…zijn gestart! 

http://www.cbsdebrandaris.nl/


Van de directie 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
In deze mooie lentetijd weer een nieuwe 
nieuwsbrief met onder andere aandacht 
voor: 
 

 veel excursies 

 juf Ellen 25 jaar in het onderwijs 

 EHBO in groep 8 

 teambuilding met bloemschikken 

 werken in “the cloud” 

 behaalde prijzen 
 
…en nog veel meer! 
 
De onlangs opgestarte communityschool 
begint vorm te krijgen! Er zijn werkgroepen 
gevormd, die gaan kijken naar mogelijkheden 
op het gebied van op te starten 
dagarrangementen, voorschools ontbijt en 
peuter-kleuterklassen. 
 
Het is ook de periode waarin de formatie 
voor schooljaar 2017-2018 weer op de 
agenda staat evenals de vakantieplanning 
met vrije dagen!  
 
Kortom: genoeg werk aan de winkel! 
 
Veel plezier bij het lezen van deze 
nieuwsbrief,  
 
Hartelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leon Dijcks 
Directeur 
 

Agenda 
 
   MAART 2017 
 Vr 17 Nieuwsbrief 

 Za 18  

12 Zo 19  

 Ma 20  

 Di 21  

 Wo 22 Wandelen voor water 

 Do 23 Zwerfafvalproject 
MR 

 Vr 24  

 Za 25  

13 Zo 26  

 Ma 27 Oudervereniging 

 Di 28  

 Wo 29 Middag studiedag team 

 Do 30  

 Vr 31  

   APRIL 2017 
 Za 1  

14 Zo 2  

 Ma 3 Entreetoets 

 

 Di 4 Proefcito 
Entreetoets 

 Wo 5 Entreetoets 
Proefcito 
GMR 

 Do 6 Entreetoets 
Proefcito 

 Vr 7 Nieuwsbrief 
Entreetoets 
Proefcito 
Schoolfotograaf broers en zussen 

*Verkeersexamen gr 7; datum wordt nog vastgesteld 

 
Migratie – ICT – the cloud 
 
Op de Brandaris wordt sinds enkele 
weken in “the cloud” gewerkt. Dat 
betekent dat onze huidige fysieke 
schoolserver niet meer wordt gebruikt 
en alle bestanden naar “the cloud” 
gaan, oftewel een hele grote server 
ergens op onze aardbol. Dit vereiste 
een enorme organisatie. Heel veel is 
goed verlopen. Er zijn ook nog enkele 
zaken die om aandacht en 
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aanpassingen vragen. Daar wordt hard aan 
gewerkt! 

 

Juf Ellen 25 jaar in het onderwijs! 

 
Afgelopen maand was juf Ellen Hoeffelman 
25 jaar in het onderwijs werkzaam. Een 
mijlpaal en een felicitatie waard! We hebben 
het feestelijk met elkaar gevierd! 
 

 
Proficiat juf Ellen! 
 

Wandelen voor water 

 
Kinderen krijgen uitleg over wandelen voor 
water in de groepen 6. Op 22 maart wordt er 
weer voor het goede doel gewandeld! 
 

 
 
 
 

Yeahhh! We zijn mediatoren! 
 
Onze mediator-trainer, juf Monique, 
traint momenteel de groepen 6, zodat 
ze – net als onze leerlingen van groep 7 
en 8 - bij toerbeurt als mediator 
kunnen worden ingezet tijdens de 
pauzetijden op het plein. 
 
Mediatoren worden hiermee mede 
verantwoordelijk  gemaakt om 
meningsverschillen en conflictsituaties 
op te lossen tussen kinderen tijdens de 
pauzetijden. Dit past precies in ons 
programma als Vreedzame School. 
 
Zo maken we een mooie kleine wereld 
in deze grote wereld! 
 

 
Groep 6 met de mediator-certicicaten 
 
 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Binnenhof en Madurodam 
 
De groepen 8 gingen onlangs naar Den Haag 
voor een bezoek aan het Binnenhof en 
Madurodam. Het was een leerzaam en 
inspirerend excursie! 
 

 
 
Teamuitje bloemschikken 

 
Afgelopen maand was er weer een gezellig 
teambuildingsmoment. Dit keer ging het 
team met elkaar bloemschikken met 
prachtige resultaten! 
 

 
Leuk bloemschikken 
 

 
Eén van de prachtige resultaten 

 
Lekker lol met elkaar tijdens 
teambuilding (juf Inge en Barbara) 

 
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.  
 

Nederlandse Spoorwegen 

 

 
“Luisteris” is het 
voorlichtingsprogramma van de 
Nederlandse Spoorwegen voor 
jongeren van 9-20 jaar. Machinisten en 
hoofdconducteurs bespreken hierin 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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onbezonnen gedrag rondom het spoor en in 

de trein. Dit, om jongeren bewust te maken 
van de gevolgen van agressie en 
groepsgedrag. Er zijn vier 
voorlichtingsprogramma's; één daarvan is 
"KnalRood Boven Bouw" ( 9-12 jaar ). Deze 
film is door onze groepen 8 bekeken en 
daarna besproken. Het was een zeer 
Indrukwekkende les en de machinisten 
hadden veel te vertellen. 

 

 

Machinisten in groep 8 
 
 

Waarom ouders voor 
de Brandaris kiezen 
 

 
Alfons en Marion van de Kamer 

Wij zijn de trotse ouders van Sabina (5b), 
Wesley (3a) en Donny (1/2c). Al vanaf de 
eerste kennismaking op de Brandaris voelde 
het goed aan en dat is ook wel zo gebleven. 

De kinderen gaan iedere dag met heel 
veel plezier naar school en behalen ook 
prachtige resultaten. Ze leren om 
liefdevol en met respect om te  gaan 
met elkaar en zowel naar de kinderen 
en naar de ouders toe is er grote 
betrokkenheid zowel bij het dagelijks 
leven als bij speciale gebeurtenissen. De 
ochtend begroetingen in de schoolgang 
ervaren wij als zeer prettig en zijn zeer 
blij met alle vieringen het hele jaar 
door; vooral Sinterklaas en Kerst. Ook 
gaan we graag - als het schikt - mee 
met de kinderen bij een schooluitje 
zoals bibliotheek, theater, 
kinderboerderij en museum. Zelfs van 
de laatste schooldag wordt een feestje 
gemaakt en ook bij andere vieringen 
komen we graag op het binnenplein 
kijken als de kinderen ons toezingen. 
Ook met de juffen zijn we bijzonder blij; 
met name het contact en de omgang 
met de kinderen. 

Met vriendelijke groet Alfons en Marion 
van de Kamer. 
 

Brandaris bezoekt het 
Historisch Museum 

 

 
 
Afgelopen maand bezochten Brandaris-
groepen het Historisch Museum. Een 
leerzame mooie belevenis voor de 
kinderen! Hieronder enkele foto’s van 
groep 7b met dank aan de heer 
Buitelaar. 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Groep 7b in het historisch museum 
 

 
Groep 7b in het historisch museum 

 
Lezen is leuk! 
 

 
 
Wat is er leuker dan lekker lezen met je 
vrienden op een gezellig plekje? Een kiekje 
van drie dikke vrienden met leesplezier. 
 

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. 
 

Kortingsbonnen Kermis  
 
Van 15 t/m 19 maart is er kermis bij 
winkelcentrum Floriande in Hoofddorp. 
Voor de kermisliefhebbers staan er 
kortingsbonnen op 
www.kermiskorting.nl  
  

 
 
 

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! 
 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.leergeld.nl/haarlemmermeer
http://www.kermiskorting.nl/
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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 440 
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. 
 
Papieren inschrijfformulieren zijn ook op 
school verkrijgbaar als dat wenselijker is. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

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 

*Er wordt over nagedacht om het schoolreisje voor 
de groepen 1-7 dit jaar op één dag te laten 
plaatsvinden, nl. op 2 juni 2017. 

 

Lentefeest Kaj Munk 

 
De groepen 8 bezochten afgelopen 
week het “lentefeest” in het Kaj Munk-
college. Iedereen heeft er genoten! 
 

 
Groep 8 in het Kaj Munk 

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

 
Lia Noordman 
 
 
Mijn naam is Lia Noordman en mijn dochter 
Rianne zit in groep 5b. 
 
Vanaf het begin dat Rianne op school zit ben ik 
van haar klas ook de klassenouder, waardoor ik in 
deze hoedanigheid ook iets aan school kan 
bijdragen. 
 
Rianne heeft het erg naar haar zin op school en 
heeft altijd goede zin om te gaan, hetgeen ons als 
ouders ook een goed gevoel geeft. 
 
Wij zijn ook erg tevreden met het vakantierooster 
dat ongeveer 2 jaar geleden is ingesteld, waarbij 
de kinderen (bijna) geen losse studiedagen meer 
hebben, maar wel langere periodes vrij. Wij zien 
dat hierdoor Rianne in de vakantie echt kan 
bijtanken en daarbij geeft de continuïteit van de 
schoolweken haar ook weer een bepaalde 
stabiliteit. 

 
 

 
 

EHBO 
 
De leerlingen van groep 8 zijn druk 
bezig met hun EHBO-lessen. Deze 
vinden plaats in de Brandaris-aula. 
Hieronder een plaatje geschoten vanaf 
de gang. 
 

 
 
Op cursus bij Carlo Boszhard 
 
Juf Marjolein en juf Irna van onze 
groepen 8 waren vorige week op cursus 
bij  Carlo Boszhard; zie ook voorpagina. 
Een prima voorbereiding op het 
professioneel begeleiden van de 
afscheidsavonden, waar de 
voorbereidingen zijn begonnen! 
 
Er is weer een spetterende musical 
uitgekozen van Benny Vreden Musicals. 

 

 
Juf Irna en Marjolein bij de Masterclass 
 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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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 daardoor relatief 
minder vervangers beschikbaar dit 
schooljaar. 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 

 

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! 
 
Kinderfonds Mamas 
 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://brd.decroshop.nl/
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“Kinderfonds Mamas” steunt Zuid-Afrikaanse 
vrouwen in hun strijd tegen Armoede. 
 
Deze stichting Mamas helpen nu al meer dan 
35.000 kinderen die in armoede leven. In het 
dorpje Musina in Zuid-Afrika staat een oud 
kerkje waar nu meer dan tachtig vrouwen en 
kinderen in erbarmelijke omstandigheden 
schuilen. Deze vrouwen zijn gevlucht, 
misbruikt of bestolen. 
 
Afgelopen dinsdag was Stichting Mamas te 
gast bij Koffietijd (dit kunt u terug zien bij 
programma gemist), dit trok mij zo enorm 
aan!! 
 

 
 
Daarom wil ik u vragen mij te helpen, om per 
kind 1 knuffel en 1 setje kleding mee naar 
school te nemen en deze bij de juf van 
Isabella en Boaz (klassen 3A en 5B ) in te 
leveren. 
 
Deze wil ik dan afgeven bij de Stichting 
Mamas. Zo kunnen wij samen met de 
kinderen een klein beetje helpen! 
 

 

 
Isabella & Boaz hebben al knuffels 
uitgekozen voor de kinderen daar in 
Zuid-Afrika. Hopelijk krijgen ook zij een 
klein beetje besef van hoe goed wij het 
hier hebben en zo ook anderen kunnen 
helpen.  
   
Ik zal foto’s maken en deze later in de 
klas hangen zodat ook de kinderen 
kunnen zien waar hun kleren en 
knuffels naartoe zijn gegaan. 
 
Liefs, Marjolein (moeder van Isabella & 
Boaz) 

 
 

Jarigen 
 
Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen! 
 

 
 
 

 MAART  
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 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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26 Ryann Marchena (2005) 8b 

26 Yasmine Raissouni (2005) 8a 

28 Iris Schrama (2005) 8b 

29 Eva Kaldenbach (2011) 1/2a 

30 Maaren van den Hof (2010) 3b 

30 Gino Verhoef (2006) 7a 

 
 APRIL 

 
1 Nora Roos Van Raadshooven (2005) 7a 

2 Matz Flipse (2007) 6c 

2 Tess Ganzinotti (2008) 5a 

4 Tess Witte (2010) 3a 

5 Beau van Munster (2009) 4c 

6 Valentijn van Aken (2007) 6b 

6 Luuk Booij (2010) 3a 

 

Waarom ouders voor 
de Brandaris kiezen 
 
 

 

Andy & Marjolein de Graaf 

Wij hebben voor De Brandaris 
gekozen omdat wij graag een school wilden 
die onze kinderen normen en waarden zou 
meegeven. 

Dit doet De Brandaris op een kindvriendelijke 
manier met veel liefde en zorg.  

's Ochtends netjes een handje geven aan de 
juf en goedemorgen zeggen is één van deze 

dingen. Dit geeft tevens persoonlijke 
aandacht voor het kind en 
zelfvertrouwen. 

De Brandaris is een vreedzame school. 
Zo leren de kinderen om goed met 
elkaar om te gaan en lossen ze samen 
de conflicten op! 

De Brandaris organiseert ook leuke 
uitjes, zodat de kinderen naast het 
leren ook kunnen ontspannen en 
plezier beleven. 

Isabella en Boaz gaan met heel veel 
plezier naar school. 

Wij houden de school schoon! 
 
Mustafa, Renate en Hoessein van 
“Schoonkantoor” zijn o.a. 
verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van de Brandaris. Ze 
doen hun werk goed en met plezier! 

 

 
Mustafa, Renate en Hoessein 
 

Stemlokaal Brandaris 
 
Het auladeel van de Brandaris is 
afgelopen week gebruikt als 
stemlokaal! Kinderen van groep 7 
gingen er die dag een kijkje nemen om 
te zien hoe het er daar aan toe gaat. 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Brandarisleerlingen met zicht op de 
stemhokjes 
 

 
 Hier staan wij voor! 
 

Schoolvoetbal-succes 
 

 
 
Het schoolvoetbal is weer van start gegaan 
en met een succesverhaal voor de 
Brandarisploegen! Eerste prijs! Proficiat! 
 

 
 

 
 
Twee keer eerste prijs! 

Sabina van de Kamer Klas 5b heeft 
zondag 12 maart samen met haar dans 
team Whoopi van Wendy's Dance 
Compagnie uit Nieuw-Vennep twee 
keer de eerste prijs gewonnen bij een 
dans wedstrijd in Beverwijk. 

 

Sabina (2e van links) met haar dansteam 

Eén beker voor dans Jazz en de andere 
beker voor dans Modern. 

Wat een topprestatie! 

In verwachting! 
 
Juf Kimberly is in verwachting! 
Proficiat!  Haar zwangerschapsverlof 
zal na de zomervakantie ingaan. 
 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Sabina met haar “dans”-bekers, samen met 
haar juf Margreet. 
 

Juf Irna ICT-coördinator 
 
Afgelopen maand is juf Irna benoemd tot ICT-
coördinator op de Brandaris. Proficiat! 
 

 Proficiat juf Irna! 
 

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 7 april 2017 ! 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.cbsdebrandaris.nl/
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