
 

 

CBS de Brandaris maakt deel uit van   

Communityschool In de Breedte           

…lekker in je vel en optimaal presteren! Vrijdag 13 juli 2018 
Jaargang 13 – nr 7– 2017-2018 – uitgave 222  

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

 
De Brandaris wil zich onderscheiden op het gebied van  

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

 

 
Vrijdag 20 juli om 12.00 u… 

 

 
 
 

…start de zomervakantie! 
Komt u ook om 12.00 u aftellen op het binnenplein? 

http://www.cbsdebrandaris.nl/
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Bedankt leden oudervereniging 
 

Vier - altijd enthousiaste- ouderverenigingsleden 
dragen komend schooljaar het stokje over aan 
nieuwe leden van de oudervereniging. We 
bedanken Danniëlle, Mariet, Nicole en Andrea voor 
hun enorme inzet in de afgelopen schooljaren. We 
zullen ze aanstaande vrijdag rond 12.00 u ook nog in 
het zonnetje zetten! 
 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Lokalenverdeling 2018-2019 
 
Hieronder de voorgenomen lokalenindeling in het nieuwe schooljaar! 
 

bovenverdieping       
       
8 a  
Marjolein 
 

8b 
Debora / 
Barbara B 

6b  
Gerrie 

7a 
Monique / 
Barbara B 

5a 
Erica / Margreet 

5b 
Barbara H/ 
Tessa 

7b 
Irna / Suzanne 

Flex-lokaal 
 
 

      
Boco / Admin / 
ICT 
ICC / Flexruimte 

       
Dyslexie 
 

    Conciërge   
Directeur; Leon 
 

     IB-ruimte 
Marja J. / Esther 

  
Teamkamer 
 

      IB-ruimte 
Marja J. / Esther 
 

      6a Kimberly 
Martine 
 

       
Benedenverdieping       
       

3b   
Marja D. 
 

3a  
Kim / Brenda  
 

4b 
Ellen / Els 
 

flexlokaal Starterslokaal 
1 c 
 

1-2 b 
Else / Inge  
 

1-2 a 
Liesbeth / Astrid 

4a  
Seline / Maaike 
 

      

      Speelzaal 
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Vakantieregeling 2018-2019  
 
Zomervakantie   vrijdagmiddag 20 juli 2018 om 12.00 u  t/m zondag 2 september 2018 
 
Eerste schooldag  maandag 3 september 2018 
 
Meer Primair Dag vrijdag 5 oktober 2018; leerlingen vrij 
 
Herfstvakantie   zaterdag 20 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018 
 
Kerstvakantie   zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 06 januari 2019 
 
Voorjaarsvakantie  zaterdag 16 februari 2019 t/m zondag 3 maart-2019  
 
Meivakantie   vrijdag 19 april 2019 t/m zondag 05 mei 2019 

     (Incl. Goede Vrijdag 19 april 2019; Pasen 21 en 22 april 2019; Koningsdag 27 april 2019) 
 

Hemelvaart   donderdag 30 mei 2019 t/m zondag 02 juni 2019  
 
Studieweek  maandag 3 juni 2019 t/m vrijdag 7 juni 2019; leerlingen vrij 
 
Pinksteren   zondag 9 juni 2019 t/m dinsdag 11 juni 2019   
 
Zomervakantie   vrijdagmiddag 12 juli 2019  om 12.00 u  t/m zondag 25 augustus 2019 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Brandaris scoort ‘t hoogst in Floriande! 
 
 
Naar aanleiding van een onderzoek door RTL zijn de opbrengsten van 
de eindtoets/resultaten voor alle scholen in Nederland in kaart 
gebracht. Ook de scholen in Floriande zijn daar natuurlijk in 
meegenomen.  
 
De Brandaris scoort in Floriande met een mooie 7,3 het hoogst van alle 
basisscholen en daar zijn we apetrots op! 
 

          7,3 !    
https://www.rtlnieuws.nl/scholentest 

 

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
https://www.rtlnieuws.nl/scholentest
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Groep 8 bedankt leerkrachten!  
 
Frances, Ellenoor, Pam en Marianne, klassenmoeders van groep 8 schrijven: 
 

 
 
Op woensdag 30 mei hebben de groepen 8 alle leerkrachten bedankt die zij gedurende 8 jaar op 
De Brandaris hebben gehad. Een grootse high tea vond plaats op het binnenplein van de school.  
 
Alle kinderen hebben meegeholpen met de organisatie: het maken van uitnodigingen, zorgen 
voor bordjes, bestek en servetten, en uiteraard thee en heerlijke hapjes. Wat had iedereen 
ongelooflijk zijn best gedaan! Een grote diversiteit aan zelfgemaakte hartige en zoete hapjes 
werd door de kinderen geserveerd en de juffen kregen een eigen thee-mok als aandenken.  
 
Toen de hapjes eenmaal op waren en de juffen en meesters nog gezellig zaten te kletsen, zette 
meester Martijn de muziek wat harder en kwam het kampsfeertje weer helemaal terug; er werd 
nog even flink gedanst! 
 
Wij hebben een super gezellige middag gehad! 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl


Van de directie 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Deze nieuwsbrief is anders dan u 
gewend bent. U vindt hierin namelijk 
veel minder foto’s en persoonlijke 
gegevens. 
 

 
 
Dit heeft alles te maken met de nieuwe 
Europese privacy wetgeving. 
Binnen Stichting Meer Primair wordt 
hier de laatste maanden veel aandacht 
aan besteed. 
 
In het nieuwe schooljaar zullen daarom 
alle scholen van Meer Primair aan de 
ouders toestemming vragen met een 
uniform document voor het publiceren 
van foto’s en persoonlijke gegevens. 
Het wettelijke voorschrift is, dat dit 
jaarlijks opnieuw moet gebeuren. 
 
In deze nieuwsbrief veel informatie 
over het nieuwe schooljaar, 2018-2019, 
die u overigens ook in de schoolgids 
kunt gaan teruglezen. Ik wens iedereen 
een fantastische vakantie toe! 
 
Hartelijke groet, 
 

   Leon Dijcks, Directeur 
 

Afscheid collega’s 
 
Volgende week is een aantal medewerkers 
voor het laatst op de Brandaris. We gaan hen 
allen missen maar wensen hun natuurlijk ook 
een mooie nieuwe stap in hun loopbaan toe! 
We bedanken hen voor hun grote inzet voor 
de Brandaris! Op woensdagmiddag 18 juli 
nemen wij officieel afscheid van hen als 
team. 
 
Even een overzicht: 
 

 Vrijdag 20 juli  is Marie-Louise ( 1-2 c) 
voor het laatst op de Brandaris. Zij 
gaat komend schooljaar in Alphen aan 
den Rijn werken.   

 

 Ellen (5b) en Wendy (4a) zijn 
respectievelijk  dinsdag en woensdag 
voor het laatst op de Brandaris. 
Beiden gaan komend schooljaar op 
een andere school binnen de Stichting 
werken. 

 

 Marleen ( 1-2 d) is woensdag voor het 
laatst. Zij gaat in Hillegom aan de slag 
komend schooljaar. 

 

 Claudia (1-2 d) is vrijdag 20 juli voor 
het laatst. Zij gaat op een andere 
school binnen de Stichting werken. 

 

 Monique (IB) gaat Meer Primair 
verlaten en volgend schooljaar als 
ZZP’er aan de slag. Zij is donderdag 
voor het laatst op school. 

 

 Denise (8 a) gaat volgend schooljaar 
op een andere school binnen de 
Stichting werken. Zij is vrijdag 20 juli 
voor het laatst op school. 
 

 Raisha (6 a) gaat volgend schooljaar 
op een andere school binnen de 
Stichting werken. Zij is donderdag 19 
juli voor het laatst op school. 
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 Onze conciërges Laarby en Tet 
zijn respectievelijk volgende 
week vrijdag en woensdag voor 
het laatst;  volgend schooljaar 
zijn zij op andere scholen 
binnen de Stichting werkzaam. 

 

 Marieke, die momenteel 
ziektevervanging verzorgt, zal 
komend schooljaar weer in de 
invalpool  werkzaam zijn. Zij is 
vrijdag voor het laatst op 
school. 

 

 Eerder dit jaar namen we al 
afscheid van Corrie, Marlenne, 
Dion, Charlotte en Sam. 

 
Tot de vakantie heeft u alle 
gelegenheid om afscheid van hen te 
nemen! 
 

 
 
 

      

 
 

   
 
 
 

   
 

                   

                    
 
Nieuwe collega’s worden in het nieuwe 
schooljaar gepresenteerd! 
 

De Brandaris profileert zich! 
 

 

…lekker in je vel  
en optimaal presteren… 

 
Agenda 
 
   Juli 2018 

 Ma 16 Musical 8a 

 Di 17 Musical 8b 

 Wo 18 Groep 8 uitzwaaien 12.00 u 
Afscheid collega’s 12.45 u; 
broodjes kroket 

 Do 19  

 Vr 20 Afsluiting schooljaar 2017-
2018; 12.00 u 

 Za 21 Start zomervakantie 

 Zo 22  

 
Eerste schooldag 2018-2019  
Maandag 3 september 2018 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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De Brandaris profileert 
zich! 

 

 
 

 
Gevonden voorwerpen 
 
Komende week liggen de gevonden 
voorwerpen weer uitgestald. Wat eind 
van de week niet is opgehaald, gaat 
naar het goede doel. 
 

De Brandaris profileert zich! 
 

 

Kwaliteit 
Eindscores Centrale Eindtoets boven landelijk gemiddelde 

Hoogste score centrale eindtoets in Floriande 

 
Activiteitenplanning 2018-2019 
Onder voorbehoud van wijzigingen en aanpassingen 
 

Dag Datum Activiteit 

   
Ma 3 september Eerste schooldag 

Di 11 september MR 1 

Do 13 september Ouder-info-avond  1-4 

Di 18 september Ouder-info-avond 5-8 

Vr 21 september OV jaarvergadering 9.00 u 

Di  25 september Oudervereniging (1) 

Wo 3 oktober Start kinderboekenweek 

Wo 3 oktober MR-jaarvergadering 

Do 4 oktober Rapporten groepen 8 mee 

Vr 5 oktober Meer Primairdag – leerlingen vrij; 
tevens lerarendag 

Wo 10 oktober Dag van de duurzaamheid 

Do 11 oktober 10 minutengesprekken  groepen 3 en 
8 

Di 16 oktober 10 minutengesprekken  groepen 3 en 
8 

Wo 17 oktober Sponsorloop 

Vr 19 oktober Rëunie groep 8 2017-2018 

   

  Herfstvakantie  
ma 22 t/m 26 oktober 2018 

   

Ma 29 oktober Oudervereniging (2) 

Di 30 oktober MR 2 

Di 6 november VO-info-avond 

Vr 9 november Sint Maarten 

Vr 16 november Versieren Sinterklaas 

Vr 16 november Rapporten groepen 1 t/m 7 mee 

Di 20 november Oudervereniging (3) 

Do 22 november 10 minutengesprekken  groepen 1-2, 
4 t/m 7 

Di 27 november 10 minutengesprekken  groepen 1-2, 
4 t/m 7 

Wo 5 december Sinterklaasfeest 

Do 6 december Versieren Kerstfeest 

Di 11 december MR 3 

Ma 10 december Oudervereniging (4) 

Do 20 december Kerstdiner 

   

  Kerstvakantie  
ma 24 december 2018  t/m vr 4 
januari 2019 

   

Ma 21 januari Adviesgesprekken groepen 8 

Di 22 januari Adviesgesprekken groepen 8 

Ma 11 februari Oudervereniging (5) 

Wo 13 februari Techniekdag 

   

  Voorjaarsvakantie  
ma 18 februari  t/m vr 1 maart 2019 

   

Vr 8 maart Rapporten mee groepen 3-8 

Do 14 maart 10 minutengesprekken  groepen 3-6 

Di 19 maart 10 minutengesprekken  groepen 3-6 

Wo 20 maart Wandelen voor water 

Ma 25 maart Week van het geld 

Di 26 maart Proefcito groep 8 t/m 28 maart 

Di 26 maart Oudervereniging (6) 

Ma 1 april Mad Science; start technieklessen 
gedurende 6 weken 

Ma 1 april Afname entreetoets groep 7 ; twee 
weken 

Wo 3 april Juffendag 

Di 9 april Info-avond kamp groep 8 

Do 11 april 10 minutengesprekken gr 1-2; 
Rapporten tijdens gesprek 

Vr 12 april Koningsspelen 

Di 16 april 10 minutengesprekken  groepen 1-2 

Di  16 april Eindtoets groep 8 t/m 18 april 

Do 18 april Paasontbijt 

   

  Meivakantie, Goede vrijdag en Pasen  

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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vr 19 april t/m vr 3 mei 2019 

   

Ma 6 mei Ramadan 

Di 21 mei Oudervereniging (7) 

Ma 27 mei Schoolkamp groep 8 tot en met 29 
mei 

   

  Hemelvaart; studieweek; Pinksteren; 
Studiedag; kinderen vrij;    do 30 mei 
t/m di 11 juni 2019 

   

Vr 14 juni Fotograaf 

Ma 17 juni Fotograaf 

Di 18 juni Pré advies groep 7 

Di 18 juni Oudervereniging (8) 

Vr 21 juni Schoolreis groepen 1-7 

Di 25 juni Avondvierdaagse tot en met 28 juni 

Vr 28 juni Rapporten groepen 1-7 mee 

Di 2 juli 10-minuten-gesprekken facultatief 

Wo 3 juli Bedankje klassenouders 

Wo 3 juli Musical groep 8a 

Do 4 juli Musical groep 8b 

Vr 12 juli Zomervakantie vanaf 12.00 u 

   

  Zomervakantie 
Vr-middag 12 juli vanaf 12.00 u  t/m 
vr 23 augustus 2019 

 

De Brandaris profileert zich! 
 

 
 

Opleidingsschool! 

Stagiaires 

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 Brandaris profileert zich! 

 

Waarden en normen 
Vreedzame school 

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

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://brd.decroshop.nl/
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De Brandaris profileert zich! 
 

 
 

Communityschool! 
Peuter-kleuterpilot 

Internationaliseringspilot 
dagarrangementen 

 

 

al 15 jaar bij de Brandaris … 
 
26 april 2018  - Het feest van 15 jaar 
Brandaris! 
 
Het zijn momenten dat je toch even 
terug gaat denken en rekenen. 
 
Van de 15 jaar lopen wij, Monique of ik, 
al weer bijna 13 jaar onafgebroken de 
deur in en uit om te halen en te 
brengen.  
 
Toen onze oudste, Anouk, voor het eerst 
naar school ging, was dit nog aan de 
Wadden/Deltaweg in het noodgebouw. 
Naast zijn charme had het ook zijn 
mankementen. Het gebouw was erg 
temperatuurgevoelig en qua 
verkeersveiligheid zijn er heel wat 
verkeersouders het gesprek aangegaan 
met automobilisten.  
Maar bovenal was het toen al een leuke 
fijne school 
 

Nu op het jubileum van 15 jaar Brandaris, 
zien we nog enkele gezichten van toen maar 
vooral veel nieuwe. 
 
Het mooie hieraan is, dat ons gevoel hierbij 
niet veranderd is; Een fijne school waar 
kinderen zich thuis en veilig mogen voelen. 
 
Zoals het er nu voorstaat zien wij in 2022 een 
laatste eindmusical en lopen wij dan na 17 
jaar onafgebroken de school uit. 
 
Naast een mooie basis voor onze kinderen 
heeft het ons als gezin ook fijne 
herinneringen gebracht. 
Voor al die momenten willen we iedereen 
bedanken! 
 
Vriendelijke groet, 
René en Monique Terlouw 
 

Benthe maakt schoolpleinontwerp 
 
In het kader van haar opleiding maakte Benthe, 
dochter van juf Monique, een prachtig 
schoolpleinontwerp! 
 

 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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De Brandaris profileert zich! 

 
 

Professionele 
Leergemeenschap 

 

 

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 “nieuwsbrief” en 
“aanmelden” 

 

 
 
 

Stap 3 
 
U vult uw gegevens in 
 

 
 

Stap 4 
 

Klaar!  U krijgt de eerstvolgende digitale 

nieuwsbrief automatisch toegezonden!   
 
Deze en eerder verschenen nieuwsbrieven 
kunt u ook gewoon openen op onze site!” 
 

Nieuw e-mailsysteem 

 
Aan alle ouders is een testmail gestuurd 
vanuit ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit 
schooljaar gaat berichtgeving per mail via dit 
systeem verlopen.  
 

 
 
Het is daarom van groot belang, dat uw 
mailadres juist in ons systeem staat.  
 
Mail via de klassenouder (s) blijft ook bestaan 
maar zal vooral gebruikt worden voor 
praktische zaken die de betreffende groep 
aangaan zoals bijvoorbeeld het benaderen 
van ouders bij excursies e.d.  
 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.cbsdebrandaris.nl/
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Kampioen synchroonzwemmen! 

 
P R O F I C I A T ! 

 

 
 
 

De Brandaris profileert zich! 
 

 

 

Stabiliteit 
Sinds 2014 geen groepen opgedeeld of naar huis gestuurd 

 
 
 

De Brandaris profileert zich! 

 
 

 
Voetbalkampioen! 

 

 
 

Schoolkamp-team in het zonnetje! 

 
 

 
 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Wijkagenten 

 
We zijn blij met onze wijkagenten. Ze 
staan altijd voor ons klaar. Afgelopen 
tijd onder meer bij het schoolreisje en 
bij de aanpak van hangjongeren. 
 
 

 
 

Gezellig trakteren 

 
Iedere keer worden we weer blij 
verrast door de creativiteit van ouders 
zoals in dit geval bij een prachtige 
traktatie! 
 

 

Het team  
van de Brandaris wenst 
iedereen een heerlijke 

zomervakantie toe! 
 

 
 

 
 

 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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