
 

 

CBS de Brandaris maakt deel uit van   

Communityschool In de Breedte           

…lekker in je vel en optimaal presteren! Vrijdag 7 april 2017 
Jaargang 12 – nr 7– 2016-2017 – uitgave 212  

e-mail: directie@cbsdebrandaris.nl  |  (eind) redactie: Leon Dijcks                                                                        Aanmelden voor  de digitale nieuwsbrief: www.cbsdebrandaris.nl  
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…Pasen 2017 … 

 
 

Iedereen is een parel! 
 
 
 
 

http://www.cbsdebrandaris.nl/


2 | 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 

 

 
Van de directie 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Op weg naar Pasen een nieuwe nieuwsbrief 
met onder andere aandacht voor: 
 

 Pasen! 

 zwerfafvalproject 

 wandelen voor water 

 schoolfotograaf 
 

…en nog veel meer! 
 
Pasen 2017 heeft als thema: “een parel in 
Gods hand”. Iedereen is een parel! Alle 
kinderen krijgen als herinnering een 
armbandje met een parel, gesponsord door 
“De Graankorrel”  (kerk in Floriande) 
waarvoor hartelijk dank! 
 
Christenen over de hele wereld gedenken in 
deze tijd het lijden en sterven van Jezus 
Christus en vieren Zijn opstanding uit de 
dood! 
 

 
Gemaakt in groep 8 
 
Op school staan we samen met de kinderen 
natuurlijk stil bij Pasen. We vieren Pasen, het 
Paasverhaal wordt in de klassen verteld en 
samen worden paasliedjes gezongen.  

 

 
 
Op donderdagochtend 13 april is er 
weer een gezellig en heerlijk 
paasontbijt, verzorgd door onze altijd 
actieve oudervereniging. 
 
De onlangs opgestarte 
communityschool begint meer en meer 
vorm te krijgen! Een werkgroep van 
liefst 10 personen is in Rosmalen op 
werkbezoek geweest in een 
‘Kindcentrum” om “peuter-
kleuterklassen” te bezoeken. Daarnaast 
wordt  hard gewerkt aan een 
gezamenlijke informatievoorziening. 
Andere werkgroepen gaan kijken naar 
mogelijkheden op het gebied van nog 
op te starten dagarrangementen en 
een dagelijks voorschools ontbijt. 
 
Dit is ook de periode waarin de 
formatie voor schooljaar 2017-2018 
weer op de agenda staat evenals de 
vakantieplanning met vrije dagen!  
 
Kortom: handen uit de mouwen! 
 
Veel plezier bij het lezen van deze 
nieuwsbrief,  
 
Hartelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
Leon Dijcks 
Directeur 

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Agenda 
 

   APRIL 2017 
 Vr 7 Nieuwsbrief 

Entreetoets 
Schoolfotograaf broers en zussen 

 Za 8  

15 Zo 9  

 Ma 10  

 Di 11 Info avond schoolkamp groep 8 

 Wo 12  

 Do 13 Paasontbijt 

 Vr 14 Goede Vrijdag 

 Za 15  

16 Zo 16  

 Ma 17 2
e
 Paasdag 

 Di 18 Centrale Eindtoets 

 Wo 19 Centrale Eindtoets 

 Do 20 Centrale Eindtoets 

 Vr 21 Sportdag Koningsspelen 

 Za 22  

17 Zo 23  

 Ma 24 Meivakantie 

 Di 25 Meivakantie 

 Wo 26 Meivakantie 

 Do 27 Meivakantie 

 Vr 28 Meivakantie 

 Za 29  

18 Zo 30  

   MEI 2017 
 Ma 1 Meivakantie 

 Di 2 Meivakantie 

 Wo 3 Meivakantie 

 Do 4 Meivakantie 

 Vr 5 Meivakantie 

 Za 6  

19 Zo 7  

 Ma 8 OV 7 19.45 u – 20.30 u 

 Di 9  

 Wo 10 Juffendag  

 do 11  

 Vr 12  

 Za 13  

20 Zo 14  

 Ma 15  

 Di 16  

 Wo 17  

 Do 18 MR 5 
 

 Vr 19 Nieuwsbrief 
Schoolreis 4-7 > 2 juni ! 

 
 

In paasstemming!☺ 
 

 
In Paasstemming! 

 
 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Entreetoets 
 
Afgelopen week heeft in de groepen 7 de 
entreetoets plaatsgevonden. De entreetoets 
geeft qua leerresultaten een indicatie van 
hoe de leerlingen van de Brandaris zich 
verhouden tot andere leerlingen in 
Nederland. 
 

 
Vier dagen opperste concentratie groep 7 
 

Juf Esmée bedankt! 
 
We bedanken juf Esmée heel hartelijk voor 
haar enorme inzet in dit schooljaar. Ze zal op 
andere scholen van Meer Primair aan het 
werk gaan! 
 

  
bedankt juf Esmée! 
 

 

 
Bedankt juf Esmée! Hier met groep 7b 
 
Schoolreis op één datum 
 
In de activiteitenkalender 2016-2017 
staan zoals u weet de data van de 
schoolreisjes vermeld. 
 
Na zorgvuldig overleg tussen de 
werkgroep schoolreis, oudervereniging, 
medezeggenschapsraad en directie is 
besloten het schoolreisje dit jaar niet 
op twee data maar op één datum te 
laten plaatsvinden. De groepen 1 tot en 
met 7 zullen daarom vrijdag 2 juni op 
schoolreis gaan. De eerder geplande 
datum van 19 mei  komt daarmee dus 
te vervallen. 

 
Koningsdag  
 
Vlak voor de meivakantie, op vrijdag 21 
april, vindt op Koningsdag onze 
jaarlijkse sportdag plaats. Het belooft 
weer een prachtige sportieve dag te 
worden!  
 
De eindcoördinatie ligt weer in handen 
van onze vakleerkracht 
bewegingsonderwijs, Martijn 
Mastenbroek. 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl


5 | 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 

 

 
Meester Martijn Mastenbroek 

 
Proefcito 
 
Afgelopen week heeft in groep 8 de proefcito 
plaatsgevonden. Op 18, 19 en 20 april vindt 
de centrale eindtoets plaats! 
 

 
 
 
 

Ouderverenigingsleden gezocht 
 
Onze oudervereniging verricht hand- en 
spandiensten voor de school en kan 
nieuwe enthousiaste ouders gebruiken! 
Meldt u aan bij oudervereniging (of bij 
de leerkracht of directie) en weet dat 
dit zeer gewaardeerd wordt! 
 

 
 
 
Cultuurcoördinator 
 
Juf Maaike heeft afgelopen week haar 
certificaat behaald als intern cultuur 
coördinator! Proficiat! 
 
Zij stuurt de leerwerkgroep aan, die aan 
de hand van ons cultuureducatieplan, 
de invulling van het cultuur- en 
muziekonderwijs op de Brandaris gaat 
coördineren. 
 

 Juf Maaike 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Medicijnenprotocol 
 
Binnen Meer Primair is een nieuw 
beleidsprotocol ten aanzien van verstrekking 
van medicijnen vastgesteld voor alle scholen. 
U kunt er binnenkort kennis van nemen op 
de website en er zal ook in de nieuwe 
schoolgids naar verwezen worden. 
 

Wandelen voor water 
 

3734,80 €! 
 
Op 22 maart werd  weer voor het goede doel 
gewandeld: water! Er is maar liefst 3734,80 
euro opgehaald! Heel hartelijk dank! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Op de foto met Diewertje Blok 

 
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.  

 
Yeahhh! We zijn mediatoren! 
 

De kinderen uit groep 6B (juf Martine) en 
Jelte en Bram uit 6C zijn geslaagd voor hun 
mediatoren examen! 

 

 
Groep 6 met de mediator-certificaten 
 
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! 
 

 
 

 
 

GGDFlits  

Een teek, pak ’m beet!  
 

De lente is weer begonnen en ook de 
teken komen weer tevoorschijn! Teken 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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komen overal in de natuur voor, denk hierbij 
aan de duinen, bossen, parken, plantsoenen, 
en soms je eigen tuin. Ze verschuilen zich in 
de buurt van bomen of struiken tussen hoog 
gras of dode bladeren. Teken kunnen zich 
overal in het lichaam vastbijten, maar 
hebben voorkeur voor knieholtes, liezen, 
bilnaad, oksels, nek en achter de oren. Draag 
dus bedekkende kleding in de natuur! Een 
tekenbeet is meestal onschuldig, maar als de 
teek langere tijd in de huid vast zit kan je hier 
ziek van worden. Geef een teek dus geen 
kans! Een tekencheck nadat je buiten in de 
natuur bent geweest, is een kleine moeite 
maar erg belangrijk. Heeft een teek je te 
pakken? Je kunt de teek eenvoudig zelf 
verwijderen. Noteer altijd de datum en plek 
waar je op de huid bent gebeten. En ga zo 
snel mogelijk naar de huisarts als je klachten 
krijgt! 
 
Wil je meer informatie over tekenbeten en 
de ziekte van Lyme? Kijk hiervoor op onze 
website www.ggdkennemerland.nl. Het 
downloaden van de tekenbeet-app en/of het 
spelen van de online game teek control is ook 
heel leerzaam! 

 

Dopjes 

 

  
iedereen bedankt! 

 
De kinderen van groep 6A verzamelen plastic 
doppen om zo kinderen in extreme armoede 
ten minste 1 warme maaltijd per dag te 
kunnen geven.  Gelukkig zijn er al steeds 
meer kinderen uit andere groepen die ook 
meehelpen met het verzamelen van doppen. 
We hebben zo al vele zakken gevuld! Het is 

bovendien ook nog goed voor het 
milieu, want van de ingezamelde 
dopjes worden duurzame producten 
gemaakt zoals auto-onderdelen en 
plastic pallets! 
 
Juf Gerrie 
 

Succes juf Dominique! 

 

 
Juf Dominique 
 
Na vier maanden met veel plezier te 
hebben gewerkt op de Brandaris zit het 
er helaas alweer op. Het is nu tijd dat ik 
mij ga richten op het afstuderen. Ik wil 
iedereen bedanken voor de leuke tijd 
die ik heb gehad en hoop hier zeker nog 
eens als afgestudeerde juf te mogen 
rondlopen. 
 
Groetjes Dominique 
 

Avondvierdaagse 

 
De tweede editie van de 
Avondvierdaagse Floriande start op 
dinsdag 20 tot en loopt door tot en  
met vrijdag 23 juni 2017! We zijn er 
enorm trots op dat wij vorig jaar de 
school met relatief de meeste 
inschrijvingen waren (50%)! Natuurlijk 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.ggdkennemerland.nl/infectieziektenhygiëne/infectieziekten/lyme-en-tekenbeten.aspx
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme/Voorlichtingsmateriaal/App_Tekenbeet
http://teekcontrol.rivm.nl/
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willen we ook dit jaar de wisselbeker houden 
en gaan we er weer iets heel leuks van 
maken. Loop je mee? 

 
 
De start en finish is weer op de parkeerplaats 
van het SKWA/ Haarlemmermeerlyceum 
locatie Zuidrand. De laatste avond is het 
feest! Dan starten en finishen we op het plein 
van winkelcentrum Floriande. Natuurlijk 
lopen we ook dit jaar weer in onze Brandaris 
T-shirts! 
 
Je kunt je dit jaar inschrijven tot en met 21 
april op 2 manieren:  
 
1; nieuw via de volgende link: 
http://bitly.nl/8wymD   je kunt dan de kosten 
overmaken op rekeningnummer 
NLABNA0245775153 ten name van 
K.Michaelis 
 
2; het formulier zelf printen dat via de 
klassenmail verspreid wordt en samen met 
het geld in een enveloppe in de witte OR bus 
doen.  
 
Als je 4 avonden meeloopt krijg je een 
medaille; de kosten bedragen € 6,50 
Je kunt ook 1 avond meelopen; dan krijg je 
een certificaat. Deze kosten zijn € 3,-. 
 

Op 13, 19 en 21 april zal de A4d 
commissie ook weer vol enthousiasme 
in de gang van De Brandaris aanwezig 
zijn en kun je de enveloppe aan ons 
afgeven. 
 
Wil je ons helpen om de 
avondvierdaagse mogelijk te maken: 
graag! We zoeken ouders die willen 
helpen met in- en uitschrijven bij de 
start en finish en onderweg eten en 
drinken willen uitdelen. Je hoeft dus 
niet te lopen om dit leuke evenement 
toch mee te maken! Vul het volgende 
formulier in via de link 
http://bitly.nl/ukV2L   
 
Voor verdere vragen kun je ons een 
mail sturen via e-mailadres: 
a4d.cbs.de.brandaris@gmail.com 
 
Commissie Avond4daagse Floriande De 
Brandaris 
Karin, Marjolein, Brigitte, Margreet, 
Barbara, Xiomara 
 
Brigitte, Marjolein & Karin (ouders) 
Barbara, Margreet & Xiomara (leerkrachten) 
 

Zwerfafvalproject groot succes 

 
Afgelopen maand deed de Brandaris 
mee met een zwerfafvalproject.  Een 
groot succes! Wat is er veel afval uit de 
wijk verzameld! Zie de foto’s hieronder: 

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://bitly.nl/8wymD
http://bitly.nl/ukV2L
mailto:a4d.cbs.de.brandaris@gmail.com
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Paastakken 

Afgelopen maand zijn de bekende 
paastakken weer bezorgd en wel door de 
echtgenoot en zoon van juf Irna! 

 

Zebedëus van Dibbedabbe 

Afgelopen maand was Zebedëus van 
Dibbedabbe met zijn poppenkast weer 
op school. De kinderen hebben weer 
genoten van zijn  liedjes, grapjes en 
poppenkastspel! 

 

 

Poppenkastspel met Zebedëus 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Gezellig in de aula 

Waarom ouders voor 
de Brandaris kiezen 
 

 

Uredise van der Peet en zoon Thiago 

Lieve Brandaris, 
 
Met een snik en een lach gaan wij jullie na 

de zomervakantie verlaten. Wij gaan 
verhuizen naar Nieuw-Vennep. 
Terugkijkend op de afgelopen 6 
schooljaren hebben wij een 
ontzettend leuke tijd gehad. Wij zijn 
met open armen ontvangen toen 
een spannende periode voor ons 
aanbrak. Onze oudste zoon ging 
voor het eerst naar school! De 
spanning die wij als ouders kenden 
werd al snel van ons weggenomen, 
het moment dat wij zagen dat 
Givencio het gelijk naar zijn zin had 
op school. Wij als ouders hebben 
onze zoon altijd met een gerust hart 
naar de klas gebracht. 
Vanzelfsprekend was het dan ook 
dat zijn jongere broertje Thiago ook 
naar de Brandaris zou gaan. Onze 
jongens hebben het altijd getroffen 
met de lieve leerkrachten op school. 
Het contact met de leraren en de 
directie vonden wij ook altijd fijn. 
Het is een grote school, maar voelt 
klein aan. 
 
Ons avontuur hier op de Brandaris 
stopt, maar we beginnen aan een 
nieuw avontuur in Nieuw-Vennep. 
Een passende school vinden gaat 
heel moeilijk zijn, maar wat wil je, 
wij komen immers van de Brandaris 
af. ;-) 
 
Een dikke kus en ontzettend bedankt 
voor de mooie herinneringen die wij 
hier hebben mogen maken. 

Tot ziens! Met vriendelijke groet en 
een kleine snik, 

 
Familie van der Peet 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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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! 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 >  wordt 2 juni! 

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

  Hemelvaartsdag; do 25 en vr 26 
mei 2017 

Vr 2 juni Schoolreis 1-7 

  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 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.leergeld.nl/haarlemmermeer
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Di 11 juli 10-minutengesprekken groepen 
1-7 op uitnodiging 
Afscheid groep 8b 

Wo 12 juli Afscheid groep 8a 

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 

 
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 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! 
 

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://brd.decroshop.nl/
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Vriendinnen voor het leven! 

 

 
vriendinnen! 
 
Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen! 
 

 
 

 APRIL 2017  

9 Rachel van der Lee (2005) 8a 

10 Chinia Robles (2008) 5b 

10 Luna Soliman (2011) 1/2c 

10 Jazzmine Tewari (2010) 3a 

11 Charlane Cheung (2009) 4b 

12 Roos Ashrafi (2007) 6a 

12 Sara van Bommel (2011) 1/2b 

12 Olivia Smits (2010) 3b 

13 Tebogo van der Waal (2011) 1/2a 

15 Aylin Atak (2008) 5a 

16 Laura Ensink (2006) 7b 

18 Melda Ünal (2005) 8a 

19 Lara Donker (2007) 6b 

19 Kayne Fossen (2009) 3a 

19 Sanne Vos (2006) 7b 

21 Boaz de Graaf (2010) 3a 

21 Amy Leffers (2010) 3b 

21 Joao Pinto (2011) 1/2d 

23 Diya Mangroe (2007) 6c 

24 Tobias de Jong (2007) 6b 

24 Kenai Waterfort (2005) 8b 

26 David Best (2007) 6a 

26 Eva Bood (2005) 8b 

26 Kimi Kapteijn (2012) 1/2d 

27 Haroun El Mayouri (2010) 3a 

27 Dean Neeskens (2010) 3b 

28 Direnç Ergün (2011) 1/2c 

28 Elisa Ergün (2011) 1/2c 

28 Isabel Kok (2009) 4b 

28 Thom Kok (2009) 4a 

28 Jenny Oorbeek (2006) 7a 

29 Kemal Beler (2009) 4c 

30 Sanne Breur (2008) 5a 

30 Iza de Haas (2010) 3a 

 MEI 2017  

5 Finn Rietdijk (2012) 1/2b 

6 Tycharo Azijnman (2007) 6a 

7 Noa Bood (2007) 6a 

8 Raff Spek (2010) 3a 

8 Rody van der Zwaard (2005) 8a 

10 Emily Chow (2007) 6b 

10 Merna Shali (2010) 3a 

11 Sven Bouwman (2009) 4b 

13 Duvaine Castelen (2004) 8a 

14 Nienke Granneman (2006) 7a 

15 Rolien Sulaiman (2012) 1/2d 

16 Isabella de Graaf (2008) 5b 

16 Olivier den Heijer (2008) 5b 

16 Dani Verlinde (2009) 4b 

16 Eva van der Zwaard (2006) 7b 

19 Bor Maier (2005) 7b 

19 Lukas Michaëlis (2011) 1/2b 

19 Damien Oldenhof (2010) 3b 

 

De schoolfotograaf 

 

 
 
Afgelopen week was onze 
schoolfotograaf er weer. Dit keer voor 
de broertjes en zusjes. Op 26 juni komt 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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ze voor de groepsfoto’s en individuele foto’s. 
 

Schoolvoetbal-successen 

De Brandaris heeft weer fantastisch 
gepresteerd tijdens het schoolvoetbal. 

 

 

 

We are the champions! 

Groep 6b is 2e geworden en groep 6c is 1e 
geworden!  

 Kampioen! 

Danskampioenen! 

 

 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Kijk eens wat wij gebouwd hebben! 

 

 

 
Trots! 
 

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 19 mei 
2017! 

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