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De Brandaris wil zich onderscheiden op het gebied van  

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

 

…waar zouden we toch zijn … 
 

 

 
zonder onze oudervereniging?! 

http://www.cbsdebrandaris.nl/
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Van de directie 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Een nieuwe en super dikke nieuwsbrief vol 
foto’s met onder andere aandacht voor: 
 

 Onze oudervereniging 

 Centrale Eindtoets 2017 

 Groepenverdeling 

 Schoolkamp groep 8 
 
…en nog veel meer! 
 
Wat zouden we zijn zonder onze 
oudervereniging! ( zie voorpagina) De 
Brandaris prijst zich gelukkig met zoveel 
betrokken ouders! 
 
De onlangs opgestarte communityschool 
begint  steeds meer vorm te krijgen!  
 
Komend schooljaar willen we gaan starten 
met “peuteractiviteiten in de kleuterklassen”.  
 
In nauwe samenwerking met onze 
Kinderopvang-partner  “ Mirakels”, die ook in 
ons gebouw is gehuisvest,  willen we op 
gezette tijden peuters in onze kleuterklas 
gaan ontvangen, zodat de overgang voor de 
peuters naar de basisschool nog 
gestroomlijnder zal verlopen. Natuurlijk 
zullen er dan ook activiteiten zijn waarbij de 
peuters van de kleuters kunnen leren en vast 
ook omgekeerd! 
 
Er wordt  ook hard gewerkt aan een 
gezamenlijke informatievoorziening van de 
drie organisaties. U gaat daar meer van 
horen. 
  
Andere werkgroepen gaan kijken naar 
mogelijkheden op het gebied van nog op te 
starten dagarrangementen en een dagelijks 
voorschools ontbijt.  
 

In het kader van internationalisering 
onderzoeken we momenteel ook de 
mogelijkheden van tweetalig 
onderwijs! 
 
Dit is ook de periode waarin de 
formatie voor schooljaar 2017-2018 
weer op de agenda staat evenals de 
vakantieplanning met vrije dagen!   
 
De groepenverdeling is – zoals altijd 
onder voorbehoud - bekend en ook de 
vakantieplanning is nagenoeg bekend.  
 
Over de groepenverdeling verderop in 
deze nieuwsbrief meer! 
 
Komende week zijn de kinderen op 
donderdag en vrijdag vrij in verband 
met Hemelvaart. Christenen over de 
hele wereld staan er dan bij stil, dat de 
Zoon van God, Jezus Christus, veertig 
dagen na Pasen naar de hemel 
terugkeerde. 
 
Veel plezier bij het lezen van deze 
nieuwsbrief,  
 
Hartelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
Leon Dijcks 
Directeur 

 
 

Groepenverdeling 2017-2018 

 
Komend schooljaar gaan we werken 
met 17 groepen. 
 
De ouders van de huidige groepen 6 
zijn vorige week reeds op de hoogte 
gebracht van het feit dat de drie 
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groepen  6 volgend jaar worden 
samengevoegd tot twee groepen 7. 
Het plaatje ziet er dan als volgt uit: 
 

Groep 

1-2 a 

1-2 b 

1-2 c 
1-2 d 

3 a 

3 b 

4 a 

4 b 
5 a 

5 b 

5 c 

6 a 

6 b 

7 a 
7 b 

8 a 

8 b 

 
 
Welke juf of meester komend schooljaar voor 
welke groep staat wordt later bekend 
gemaakt. 

 
Agenda 
 

   MEI 2017 
 Do 25 Hemelvaartsdag; vrij 

 Vr 26 vrij 

 Za 27  

22 Zo 28  

 Ma 29  

 Di 30 Pré adviesgesprekken groep 7 

 Wo 31  

   JUNI 2017 
 Do 1 Schriftelijk Verkeersexamen 

Pré adviesgesprekken groep 7 
 

 Vr 2 Schoolreis 1-7 

 Za 3  

23 Zo 4  

 Ma 5 Pinksteren 

 Di 6 Kinderen vrij 

 Wo 7 Kinderen vrij 

 Do 8 Kinderen vrij 

 Vr 9 Kinderen vrij 

 Za 10  

24 Zo 11  

 Ma 12  

 Di 13  

 Wo 14  

 Do 15 Praktisch verkeersexamen 
MR 6  (was eerst 22 juni) 

 Vr 16  

 Za 17  

25 Zo 18  

 Ma 19  

 Di 20 Avondvierdaagse 

 Wo 21 Avondvierdaagse 

 Do 22 Avondvierdaagse 

 Vr 23 Nieuwsbrief 
Avondvierdaagse 

 
Schoolreis  
 
De groepen 1 tot en met 7 zullen 
vrijdag 2 juni op schoolreis gaan. We 
zien uit naar een heerlijke dag.  
 
De groepen 1-3 gaan naar Speelpark 
Oud Valkeveen en de groepen 4-7 naar 
het Zuiderzee Museum in Enkhuizen. 

 
Schoolkamp groep 8 ! 
 
De achtste groepers zijn deze week op 
schoolkamp gegaan in Lunteren. Een 
jaarlijks feestelijk gebeuren! Ze werden 
door de kinderen en ouders uitbundig 
uitgezwaaid en menig ouder pinkte 
daarbij een traantje weg. 
 
Naast de juffen Marjolein, Irna en 
Brenda gaan er ook drie mannen mee! 
Vader Guido en Frenk en onze 
vakleerkracht gymnastiek: Martijn! 
 
Op de eerste avond waren er meerdere 
teamleden gezellig op bezoek, o.a. om 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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het dierengeluidenspel te spelen in het bos. 
 

 
Herkent u de leerkrachten?  
Brenda, Irna en Marjolein! 

 

 
Frenk, Guido en Martijn 

 

 
Uitzwaaien! Daaaag groep 8! 
 

 
Mooi verkleed op kamp! 

Hip Hop Kampioenen! 
 

Vers van de pers: onze leerlingen Jennifer, 
Loyce en Quinty zijn afgelopen weekend 
Nederlands kampioen geworden tijdens  de 
hiphop wedstrijden. Proficiat! 

 

Een trotse moeder schrijft: 

Deze drie meiden gaan samen met hun 
formations team “Salute!” over 3 weken 
naar het EK hiphop in polen. Quinty en 
Loyce mogen ook nog eens met hun 
smallgroup en samen met hun duo dansen 
tijdens deze week. Quinty heeft zich 
daarnaast ook geplaatst voor de categorie 
solo. Jennifer danst haar formations voor 
de eerste keer op een Internationale 
wedstrijd. 
 

Waarom zit ik in de 
oudervereniging? 

“En dan word je de vraag gesteld: 
waarom zit jij in de OV? “ 

Nou dat antwoord is eigenlijk heel 
simpel. Ik vind het geweldig om leuke 
dingen te organiseren voor de kinderen. 
Ik ben vier jaar geleden begonnen. Mijn 
dochter zat toen in groep 2. Ook had ik 
nog een kindje thuis van drie jaar. Ik 
dacht dat dat heel lastig was maar ik 
heb ‘m gewoon meegenomen. Hij 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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mocht dan vaak meespelen met de andere 
kinderen. Waardoor de stap om zelf naar 
school te gaan kleiner werd.   

Wat ik ook heel erg leuk vind is dat ik samen 
met andere ouders iets moois kan neerzetten 
voor de kinderen. Daar krijg ik zelf echt 
energie van. De een is heel creatief en de 
ander kan goed organiseren. We hebben 
grote en kleine taken. Kortom voor iedereen 
wat wils. Ik zal ook aankomend jaar weer 
mijn best doen om de kinderen een 
superleuke tijd te geven. 

 Mariët van Riemsdijk 

Met vriendelijk groet, Mariët van Riemsdijk 
(moeder van Ninthe en Dex) 

In de prijzen gevallen! 
 

 
 
Kimberly en Felicia uit groep 5b zijn 29 april 
jl. kampioen geworden met hun voetbalteam, 

 de JO9-7M van SV Overbos.  Ze 
wonnen de laatste wedstrijd met 13-0 
en daarna werden ze gehuldigd! Ze 
kregen deze beker en medaille en het 
was groot feest op de club!  
 

 
 
Melissa uit groep 8a heeft 9 april jl. met 
haar selectiegroep van Wendy's Dance 
Company de eerste prijs gewonnen 
geworden met jazzdansen bij een 
danswedstrijd in Beverwijk. Op 21 mei 
zullen ze meedoen aan het NK!  
 
(een bijdrage van Vanessa Hoogkamer ) 
 
Sportfair 
 
Op zondag 28 mei wordt de jaarlijkse 
Sportfair weer gehouden bij de 
Toolenburgerplas.  
 
SportFair Haarlemmermeer  
- 28 mei 2017 - Toolenburgerplas 
 
Ontdek jouw sport op de SportFair! 
Maak gratis kennis met meer dan 50 
sporten. 
 
Er is een mooi podiumprogramma en er 
zijn veel demonstraties en clinics waar 
je aan mee kan doen. 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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We hebben ook een zeskamp waar je aan 
mee kan doen. Bij een volle kaart win je een 
‘lekkere gezonde’ prijs. 
 
Kom, kijk en doe vooral mee! 
 

 
 
Fietskeuring 
 
Vader Guido van der Feen, in het dagelijks 
leven politieagent, wordt weer hartelijk 
bedankt voor het doen van de fietskeuring 
van 55 fietsen van de leerlingen uit groep 7.  
Het praktisch fietsexamen gaat nog 
plaatsvinden. Het theoretisch examen heeft 
al plaatsgevonden. 
 

 
Guido van der Feen 

 

Rectificatie 
 
Met schoolvoetbal is groep 6b 1e 
geworden; na een telfout van de jury 
was namelijk een andere ploeg met de 
beker naar huis gegaan. Maar groep 6b 
is op doel saldo wel 1e geworden.  

(met dank aan Femke Mesman) 

 

Waarom ouders 
voor de Brandaris 
kiezen 
 
Wij zijn de trotse ouders van 4 jongens: 
Paulus (15j), Lorenzo (13j) en de 
tweeling Thomas en Nick (10j). Thomas 
zit in groep 6a en Nick in groep 6c. 
 
Paulus en Lorenzo hebben ook op de 
Brandaris gezeten en de jongens zitten 
nu op het Haarlemmermeer Lyceum. 
Paulus gaat na deze zomer naar de 5e 
klas VWO TTO en Lorenzo gaat naar de 
2e klas HAVO TTO (Tweetalig 
Onderwijs). 
 

 
Silwanus en Julia Purwanto en hun kids 
 
Thomas en Nick zijn begonnen op de 
Brandaris. Ze hebben twee jaar lang 
groep 1/2 gedaan. Beide jongens 
hebben TOS (Taal Ontwikkeling 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Stoornis) waardoor ze een beetje moeite 
hebben met de taal; vooral met goed spreken 
en lange zinnen maken. 
Vanwege TOS en de taalachterstand hebben 
we Thomas en Nick in 2012 verplaatst naar 
speciaal basisonderwijs (Auris; Prof. Van Gilse 
School, Haarlem). Ze hebben tot en met 
groep 6 op deze school gezeten. Afgelopen 
zomer kwamen Thomas en Nick weer op de 
Brandaris en ze doen groep 6 opnieuw omdat 
het voor beide jongens beter is om niet direct 
naar groep 7 te gaan. 
 
We misten op de Van Gilse School de sociale 
omgeving en ook de Christelijke opvoeding 
voor onze kinderen. Om deze reden brengen 
we Thomas en Nick weer terug op de 
Brandaris. Gelukkig wilde de Brandaris beide 
jongens weer ontvangen en de Brandaris kan 
ook de begeleiding geven die beide jongens 
nodig hebben. 
 
Wij vinden de Brandaris een hele fijne, goede 
en warme school. Lekker dichtbij ons huis en 
Thomas en Nick gaan elke dag met veel 
plezier naar school. Ze kunnen weer lekker 
met de fiets naar school en na schooltijd met 
vrienden en klasgenoten samen buiten 
spelen. 
 
Met de leerkrachten en intern begeleiders 
hebben we ook goed contact en samen met 
de ambulante begeleider van Auris, die ook 
de extra begeleiding geeft, hebben we 
periodiek overleg over de voortgang en de 
ontwikkeling van Thomas en Nick. 
 
We zijn erg blij en tevreden dat Thomas en 
Nick weer op de Brandaris zitten en dat ze 
hun basisschool hier kunnen afmaken net als 
hun twee oudste broers. 
 
Hartelijke groeten, 
Silwanus en Julia Purwanto 
 
 
 

Toko Sil  
 
De Brandaris weet Toko Sil vaak te 
vinden als er iets te vieren valt op 
school. Hieronder wat meer informatie: 
 
Toko Sil is begonnen in maart 2009. 
Inmiddels bestaat Toko Sil al ruim 8 jaar 
en steeds meer mensen en klanten 
weten Toko Sil in het winkelcentrum 
Floriande te vinden. 
Wij zijn trots dat Toko Sil 3 jaar achter 
elkaar in de TOP50 van de beste 
Indonesische Toko's in Nederland staat. 
Dit jaar staat Toko Sil zelfs in de TOP10. 

 

 
 

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl


10 | 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 

 

Waarom ouders voor 
de Brandaris kiezen 
 
 

 
Vincent Kostons 
 
"Wij hebben voor de Brandaris gekozen 
omdat wij alle basisscholen in Floriande 
hebben bezocht en bij de Brandaris voelden 
wij ons het meeste thuis. Een veilige school 
waar kinderen leren wat belangrijk is in het 
leven met christelijke normen en waarden." 
 
Groet, 
 
Vincent Kostons  

 
KNRM excursie groep 8 
 

Ilse (moeder van Mees) en Mees (van Boxem) 
uit groep 8 schrijven: 

Hierbij wat leuke foto's van de KNRM. 
Misschien leuk voor de nieuwsbrief. 

Mees heeft zijn werkstuk en 
spreekbeurt over de KNRM gehouden. 
Toen zijn werkstuk klaar was heeft hij 
het toegestuurd aan de KNRM en 
hebben ze hem met zijn klas 
uitgenodigd voor een bezoek aan de 
vestiging in IJmuiden. Het was erg leuk 
en we hebben heerlijk op zee gevaren. 
 
Groeten Mees en Ilse 

 
 

 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Ouderverenigingsleden gezocht 
 
Afgelopen maand vond er een 
ouderverenigingsavond plaats in onze 
mooie aula. Ouders waren uitgenodigd 
om zo’n avond eens bij te wonen 
omdat de vereniging nog wel wat extra 
ouders kan gebruiken. Het was een 
heel geslaagde avond! 
 

 
Een goed bezochte 
ouderverenigingsavond! 
 
Onze oudervereniging verricht hand- en 
spandiensten voor de school en kan 
nieuwe enthousiaste ouders gebruiken! 
Meldt u aan bij oudervereniging (of bij 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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de leerkracht of directie) en weet dat dit zeer 
gewaardeerd wordt! 
 

 
 
Afscheid van Jacques Oudakker 
 

 
 
We gaan afscheid nemen van Jacques 
Oudakker. Jaren was hij stage coach c.q. 
stagiaires-begeleider op o.a. de Brandaris. Hij 
gaat binnenkort genieten van een 
welverdiend pensioen! Bedankt Jacques! 

 
Centrale Eindtoets Score  

opnieuw boven landelijk gemiddelde! 
 
De centrale eindtoets in groep 8 is inmiddels 
achter de rug en de uitslagen zijn binnen. 
 

536,3 !☺ 
Landelijk gemiddelde: 535,1 

 

 
 
De Brandaris heeft opnieuw ruim 
boven het landelijk gemiddelde 
gescoord! Een mooi resultaat! 

 

 
 
Onze groep 8 juffen, Marjolein en Irna 
zijn verheugd over de uitslag 

 
Blij met onze beheerders! 
 

  
Hans Dusseljee       Luis Geraldes 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Ze staan altijd voor ons klaar tijdens en 
buiten schooltijd: onze gebouwenbeheerders 
Hans Dusseljee en Luis Geraldes. Daarom 
zetten we ze dit keer weer eens in het 
zonnetje! 

 
Spiegeltje spiegeltje aan de wand 
 

 
 
Onze electrische deuren worden op afstand 
geopend. Soms was niet goed te zien wie er 
aanbelde. Een mooie spiegel lost dit 
probleem nu op. Onze beheerders hebben 
deze in de meivakantie gemonteerd. Een 
veilig idee. 
 
Juffendag 2017 
 
Het was groot feest op juffendag afgelopen 
maand. Kinderen en leerkrachten waren 
vrolijk verkleed op school verschenen en de 
juffen werden flink verwend! 

 
Cadeautjes voor de juffen 
 

 
Juf Xiomara vrolijk uitgedost 

 

 
Kijk ons eens mooi verkleed! 
 

  
juf Inge 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Gezellig bij juf op schoot 

 

 
Wat een pret! 
 

 
Juf Liesbeth, Els en Inge 
 

 
 

Militair bezoek 
 
In mei werd groep 7 bezocht door het 
leger en werd informatie verstrekt over 
wat er tegenwoordig van soldaten 
verwacht wordt. 

 

 
Militair bezoek in de groepen 7 

 

KONINGSDAG 2017 
Koningsdag 2017 

wéér een groot succes 
 
Vlak voor de meivakantie, op vrijdag 21 
april, vond op Koningsdag onze 
jaarlijkse sportdag plaats. Het is weer 
een prachtige sportieve dag geworden!  
De eindcoördinatie lag weer in handen 
van onze vakleerkracht 
bewegingsonderwijs, Martijn 
Mastenbroek. 
 

 
Zes juffen in de dugout ☺ 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Glunderend! 
 

 
Rugby-ballen sponsors! Bedankt! 
 

 
teamsporten 
 
 

 

 
Martijn Mastenbroek; de coördinator 

 

 
Enthousiaste ouders! 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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…met kroon op de foto! 
 

 
Intensieve samenwerking Primair en 
Voortgezet Onderwijs op onze koningsdag! 
Scholieren van het HVC werden ingezet! 
 

 
Kijk ons het eens gezellig hebben! 

 

 
Juf Kim op haar vrije dag ook van de 

partij!☺ 
 

 
Pret met elkaar! 
 

 
Feestelijk uitgedost 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Wat een service! 
 

 
Yeaaaaaaahhhhh! Juf Maaike! 
 

 
De wangetjes in het rood-wit-blauw 
 

 
Wat staat daar nu op juf Farida’s auto? 
 
 

 
Met z’n allen massaal op het plein: de 
koningsdans! 
 

 
Dansen maar! 
 
 
 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Pasen 2017; een terugblik 

 

 
Gezellig! 

 

 
Paasviering bij de kleuters 
 

 
Voor allen een armband met een parel 

 

 

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Dik tevreden! 
 
En wat is er veel geknutseld rond Pasen! 
 

 
 

 

 

 

 
 
Kampioenen! Proficiat! 
 

 
Voetbalkampioenen! 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Olivier en Demian (5b) werden met hun team 
2e tijdens een selectietoernooi! 
 

 
Kimberly (5b) werd 2e met voetballen 
 

 
Sabina (5b) 3e prijs met jazz! 
 

 
Isabella in de prijzen met Hip Hop! 
 

 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Mudrace 
 
Verschillende collega’s deden weer mee met 
Mud Masters! Hieronder een impressie: 
 

 
Juf Xiomara kruipend door de modder 

 

 
Lol in de modder; juf Marjan, Maaike, Astrid, 
Xiomara en Seline 
 
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. 
 

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.  

 
 

 
 

Nachtmerries 
Iedereen heeft wel eens een 
nachtmerrie, ook kinderen. Als dit af en 
toe gebeurt, is daar mee te leven. Maar 
als nachtmerries regelmatig 
terugkomen, kan dit heel beangstigend 
zijn. Lees op de website meer over 
nachtmerries bij kinderen en wat je als 
ouder kunt doen om je kind te helpen. 
 
Maakt u zich zorgen over de 
nachtmerries 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 u – 
12.30 u en 13.00 u – 17.00 u.  
 

Avondvierdaagse 

 
De tweede editie van de 
Avondvierdaagse Floriande start op 
dinsdag 20 juni 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 
willen we ook dit jaar de wisselbeker 
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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! 
 

 
 
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) 
 

Waarom ouders 
voor de Brandaris 
kiezen 
 
Mijn naam is Darja Melis, en ik ben 
moeder van Levi uit groep 4 en Roan uit 
groep 2. Tevens ben ik locatiemanager 
voor Happy Kids BSO 't Kasteeltje, waar 
de jongens ook met veel plezier naar 
toe gaan na schooltijd.  
 

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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5 jaar geleden hebben wij heel bewust 
gekozen voor de Brandaris. De school was 
duidelijk goed georganiseerd en er was direct 
een fijne sfeer merkbaar in de groepen en 
gangen.  
 
Nog steeds zijn wij enorm blij met de 
Brandaris. De communicatie is helder en pro-
actief, we zijn als ouders altijd goed op de 
hoogte. De jongens behalen prachtige 
resultaten maar gaan bovenal met enorm 
veel plezier naar school.  
 
Bijzonder leuk vinden ze alle uitstapjes, 
projecten en andere vernieuwende manieren 
waarop de lesstof wordt aangeboden door de 
leerkrachten. En ouders voelen zich betrokken 
bij de school. 
 
De Brandaris gaat met de tijd mee. Een 
nieuwe structuur met een uitgebreid 
management, en binnenkort misschien wel 
tweetalig onderwijs. Wij kijken met een 
gerust hart vooruit! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Darja Melis 
 
 Darja Melis (locatiemanager)  
 HappyKids Kinderopvang B.V. 
 
T: 085-0110070  
E: dmelis@happykids.nl  
www.happykids.nl  
aanwezig op ma,di,do 

 
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 VO infoavond groep 8 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
mailto:dmelis@happykids.nl
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november 

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 

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. 
 
Bestellen luizenzakken en t-shirts 
 
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 
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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! 
 

De jarigen! 
 
Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen! 
 

 

 

 MEI 2017  

19 Bor Maier (2005) 7b 

19 Lukas Michaëlis (2011) 1/2b 

19 Damien Oldenhof (2010) 3b 

20 Noa Bank (2006) 7a 

20 Mick Blonk (2009) 4b 

20 Mikey van Buuren (2007) 6b 

21 Kimberly Dols (2008) 5b 

21 Jack van Loon (2007) 6b 

21 Thomas Snoek (2007) 6c 

21 Roel Willems (2009) 4a 

22 Emily de Grauw (2005) 8a 

28 Rianne Noordman (2008) 5b 

28 Merel Oudshoorn (2011) 1/2a 

28 
Ronny Van Waard Castillo 
(2004) 

8b 

31 Safouan Ben Kaddour (2012) 1/2d 

 JUNI 2017  

1 Lewis Huizinga (2005) 8a 

1 Eli Ravesteijn (2011) 1/2c 

1 Luca van Tol (2008) 5b 

3 Maaike Bijl (2009) 4c 

4 Bram van de Weijgert (2007) 6c 

6 Mila Sijbrands (2010) 3b 

6 Denahi Waterfort (2009) 4a 

7 Willemijn Buitelaar (2005) 7b 

7 Steyn Mussche (2007) 6c 

7 Marola Youssef (2005) 8b 

8 Lynn de Geus (2005) 8b 

9 Pepijn van der Valk (2006) 7a 

11 Sverre van der Feen (2009) 4b 

13 Jonas Cremers (2007) 6b 

13 Tobias Cremers (2007) 6a 

13 Silvano Koopman (2009) 4b 

16 Yuna Gijsbertse (2010) 3b 

16 Denny Willems (2007) 6a 

17 Emily van Zelst (2012) 1/2d 

17 Julia van Zelst (2012) 1/2d 

19 Dylan de Jong (2007) 6b 

21 Selsabile Babchi (2009) 4a 

21 Zeynep Öztürk (2011) 1/2d 

22 Luuk Everaardt (2007) 6b 

22 Vic Everaardt (2007) 6c 

24 Rodin Verlinde (2006) 7b 

25 Danique Kaïn (2005) 8a 

25 Jalen Ramazan (2008) 4a 

26 Dex van Riemsdijk (2010) 3a 
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26 Denise Zwaan (2008) 5a 

27 Noah Ben Sallah (2009) 4c 

27 Kenan Dogan (2007) 5a 

27 Emma Lo (2012) 1/2b 

27 Caro Sulaiman (2007) 6a 

29 Renzo Kuiper (2010) 3a 

29 Lindsey Veldman (2007) 5b 

30 Bente Maier (2008) 5b 

30 Dunya Raissouni (2010) 3b 

 

De schoolfotograaf 

 

 
 
Afgelopen maand was onze schoolfotograaf 
er al voor de broertjes en zusjes. Op 
maandag 26 juni komt ze voor de 
groepsfoto’s en individuele foto’s. 
 

Liefst drie zwangere juffen 
 
Op dit moment zijn de juffen Kimberly, 
Martine en Inge alle drie in blijde 
verwachting!  Proficiat! 
 

 
Juf Kimberly, Martine en Inge 

Feyenoord of Ajax - fan? 
 
Als er één blij was met het 
kampioenschap van Feyenoord, dan 
was het juf Liesbeth wel! Geboren en 
getogen in de buurt van Rotterdam. 
 
Voor de Ajax-fans onder ons is het 
geweldig dat de finale is bereikt in de 
Europa-league. Het feest is helemaal 
compleet als deze ook nog wordt 
gewonnen natuurlijk! 
 
 

 
Juf Marie-Louise en juf Liesbeth 

 
 

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” 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.cbsdebrandaris.nl/
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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 23 juni 2017! 
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