CBS de Brandaris maakt deel uit van

Communityschool In de Breedte

…lekker in je vel en optimaal presteren!
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De Brandaris wil zich onderscheiden op het gebied van
welbevinden, waarden, normen, kwaliteit, stabiliteit, sport, kunst, cultuur en muziek!

…schooljaar 2017-2018 …

Op deze foto ontbreken helaas de meesters Martijn, Tet, Laarbi en de juffen Monique en Ellen

…enthousiast van start!…
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Oudervereniging

Beste ouders/verzorgers,

Hoofddorp, 14 september 2017

In dit nieuwe schooljaar is ook de oudervereniging weer enthousiast aan de slag gegaan. De oudervereniging heeft
behoefte aan meer leden om ook dit jaar weer veel leuke schoolactiviteiten voor onze kinderen mogelijk te kunnen
maken. We hebben uw hulp hard nodig! Meldt u zich aan als ouderverenigingslid? Van harte welkom! ☺
Wilt u liever één of meerdere keren helpen met losse activiteiten, dan kunt u dit aankruisen! Dit document
uiterlijk 30 september deponeren in de brievenbus van de oudervereniging in de gang bij de hoofdingang.

Vele handen maken licht werk! Alvast hartelijk dank voor uw inzet!
Met vriendelijke groet,
Directie en Oudervereniging CBS De Brandaris

Aankruislijst

Naam, mailadres en 06 nr:____________________________________________

O Ja, ik wil graag lid worden van de oudervereniging
O Ja, ik wil graag helpen met het klaarzetten van de mandarijnen voor Sint Maarten.
O Ja, ik wil graag helpen met het versieren van de school voor Sinterklaas (14 november)
O Ja, ik wil graag helpen met de organisatie van het sinterklaasfeest
O Ja, ik wil graag helpen met de sinterklaasviering op de dag zelf (5 december)
O Ja ik wil graag helpen met het opruimen van de sinterklaasversieringen (na 5 december)
O Ja, ik wil graag helpen met de het versieren van de school voor kerst (7 december)
O Ja, ik wil graag helpen met de organisatie van de kerst
O Ja, ik wil graag helpen met het opruimen van de kerst versieringen
O Ja, ik wil graag helpen met de organisatie van Pasen (29 maart)
O Ja, ik wil graag helpen met de organisatie van de koningsspelen
O Ja, ik wil graag helpen met de koningsspelen op de dag zelf (20 april)
O Ja, ik wil graag helpen met de organisatie van het lustrum feest (26 april)
O Ja, ik wil graag helpen tijdens de musical van groep 8
ld13017
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Van de directie
Beste ouders, verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is alweer enkele
weken oud als u deze nieuwsbrief ontvangt.
In deze nieuwsbrief onder andere aandacht
voor:






Ouderverenigingsnieuws
Kinderboekenweek
Staking 5 oktober
Kika-sponsorloop
Welkom nieuwe collega’s

school een subsidie toegekend van
5000 euro voor een nieuwe leerlijn
Engels op de basisschool!
Dit schooljaar wordt ook hét jaar van
kunst, cultuur en muziek! We hebben
immers een subsidie hiervoor
ontvangen van liefst 20.000 euro! De
school heeft inmiddels één intern
cultuurcoördinator en twee collega’s
die de opleiding hiertoe gaan volgen!

…en nog veel meer!
Met enthousiasme zijn we weer van start
gegaan en de eerste ouder-informatieavond
heeft alweer plaatsgevonden.
Schooljaar 2017-2018 is een bijzonder jaar
aangezien de school dit jaar 15 jaar bestaat!

Dit gaan we dan ook uitgebreid en feestelijk
vieren op 26 april tijdens het lustrumfeest!
De voorbereidingen worden nu reeds
getroffen.
Op de voorpagina staat weer een actuele
teamfoto, die u ook terug kunt vinden op
onze website.
Ook dit jaar gaan we weer verder bouwen
aan de Communityschool samen met de
andere partners van In de Breedte. Aandacht
hierbij voor onder meer de peuterkleuterklas, dagarrangementen en
internationalisering. Voor dat laatste is de

We namen voor de vakantie afscheid
van onze groepen 8! Dat ging met een
lach en een traan. Op 20 oktober is
echter al een reünie gepland op school!
De voorgenomen activiteiten- en
vakantieplanning voor 2017-2018 zijn in
deze nieuwsbrief maar ook in onze
schoolgids terug te vinden, zodat u daar
een goed overzicht van heeft voor het
komende schooljaar.
Veel plezier bij het lezen van deze
eerste nieuwsbrief!
Hartelijke groet,

Leon Dijcks,
Directeur
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Agenda

Activiteitenplanning 2017-2018
SEPTEMBER 2017
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Ouderinfo-avond 5-8 18.45 u – 19.45 u
GMR
Studiemiddag

41

Dag

Datum

Activiteit

Ma
Ma
Do
Di
Ma
Wo
Do
Di
Wo
Do
Di
Vr

4 september
11 september
14 september
19 september
25 september
4 oktober
5 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
17 oktober
20 oktober

Di
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Vr
Ma
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Vr
Do
Di
Di
Do
Di
Wo
Do
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7 november
9 november
10 november
13 november
14 november
17 november
23 november
28 november
5 december
7 december
12 december
13 december
21 december
22 december

Ma
Di
Do
Ma
Di

22 januari
23 januari
25 januari
12 februari
20 februari

Vr
Di
Do
Di
Do

16 maart
20 maart
22 maart
27 maart
29 maart

Di
Ma
Di
Di
Di
Vr
Do
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3 april
9 april
10 april
17 april
17 april
20 april
26 april
27 april

Eerste schooldag
Oudervereniging (1)
Ouder-infoavond gr 1-4
Ouder-infoavond gr 5-8
MR (1)
Start kinderboekenweek
Lerarendag; Meer Primairdag; kinderen vrij
Oudervereniging (2)
OV/MR jaarvergadering 9.00 u
10 minutengesprekken groep 3 en 8
10 minutengesprekken groep 3 en 8 /MR (2)
Reünie groepen 8 2016-2017
Herfstvakantie
ma 23 t/m vr 27 oktober 2017
VO-infoavond
MR (3)
Viering Sint Maarten
Oudervereniging (3)
Versieren Sinterklaasfeest
Rapporten gaan mee
10-minuten gesprekken gr. 1-2, 4-7
10-minuten gesprekken gr. 1-2, 4-7
Sinterklaasfeest; ’s middags vrij
Versieren kerstfeest
Oudervereniging (4)
MR (4)
Kerstdiner
’s Middags vrij
Kerstvakantie
ma 25 december 2017 t/m vr 5 jan 2018
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
MR (5)
Oudervereniging (5)
MR (6)
Voorjaarsvakantie
ma 26 februari t/m vr 9 maart 2018
Rapporten mee
Oudervereniging (6)
10-minuten gesprekken gr 1-6
10-minuten gesprekken gr 1-6
Paasontbijt
Goede vrijdag en Pasen
vr 30 maart t/m ma 2 april 2018
Proefcito groep 8
Entreetoets (o.v.b.) / MR (7)
Info-avond schoolkamp groep 8
Centrale Eindtoets gr 8 t/m 19 april
Studiemiddag; kinderen middag vrij
Koningsspelen – sportdag
Lustrumfeest Brandaris 15 jaar
Koningsdag; vrije dag
Meivakantie

MR 1

OKTOBER
40

Hieronder -onder voorbehoud- de
voorlopige activiteitenplanning.
Studiemiddagen op woensdagen zijn
hier niet in vermeld omdat de kinderen
dan toch al vrij zijn.

Kinderboekenweek 4-15 oktober
“gruwelijk eng maar ik ben niet bang!”
Dag van de leraar; kinderen vrij
Stakingsdag Basisonderwijs

Oudervereniging 2
OV-MR jaarvergadering / Boekenmarkt 12 u
10 minuten gesprekken groepen 3 en 8
Nieuwsbrief

Vakantiedata en vrije dagen 2017-2018
Eerste schooldag

4 sep 2017

Meer Primair Dag

5 okt > onderwijs-stakingsdag

Herfstvakantie

23-27 okt

Sinterklaas

5 dec 12.30 u vrij

Vrije middag

22 dec 12.00 u vrij

Kerstvakantie

25 dec – 5 jan

Voorjaarsvakantie

26 feb – 9 mrt

Goede vrijdag en Pasen

30 mrt – 2 apr

Studiemiddag

17 apr 12.00 u vrij

Meivakantie

27 apr – 11 mei

Pinkstervakantie

21 mei

Vrije week

18 – 22 juni

Vrije middag

20 jul 12.00 u vrij

Zomervakantie

23 jul – 31 aug

Eerste schooldag

3 sep 2018
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15 mei
21 mei
22 mei
25 mei
28 mei
5 juni
7 juni
12 juni
14 juni

Di
Wo
Do
Di
Wo
Vr
Ma
Di
Wo
Vr

26 juni
4 juli
5 juli
10 juli
11 juli
13 juli
16 juli
17 juli
18 juli
20 juli

Ma

3 september

ma 30 april t/m vr 11 mei 2018
MR (8)
2e Pinksterdag
Schoolkamp t/m 24 mei
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf / Oudervereniging (7)
Schoolreis 1-7
Pré-advies gesprekken gr 7
Pré-advies gesprekken gr 7
MR (9)
Studieweek; kinderen vrij
18 juni t/m 22 juni 2018
Oudervereniging (8)
Juffendag
MR (10)
10 minuten gesprekken facultatief
Bedankactiviteit ouders
Rapporten mee
Afscheidsavond groep 8a
Afscheidsavond groep 8b
Groep 8 wordt uitgezwaaid
Kinderen ’s middags vrij
Zomervakantie
23 juli t/m 31 augustus 2018
1e schooldag

De Brandaris profileert zich!

Groepenverdeling 2017-2018
Groep

Juf

1-2a
1-2b
1-2c
1-2d
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5c
6a
6b
7a
7b
8a
8b

Liesbeth en Astrid
Barbara H. en Els
Else en Marie-Louise
Inge
Kim en Xiomara
Marja Drukker
Wendy en Maaike
Ellen H. en Brenda
Erica en Margreet
Ellen en Corrie
Seline en Tessa
Marlenne
Gerrie
Barbara B. en Monique
Irna en Suzanne
Denise Borst*
Marjolein

*Vervanging zwangerschapsverlof Kimberly van Kampen

Welkom nieuwe collega’s!

We heten terug van weg geweest van
harte welkom: juf Denise Borst! Zij zal
het zwangerschapsverlof van juf
Kimberly van Kampen gaan vervangen
in groep 8a.

Reünie groepen 8
Ze zijn nog maar net uitgezwaaid of de groep
8 leerlingen van 2016-2017 worden
uitgenodigd voor een reünie op 20 oktober
van 15.30 uur tot 16.30 uur. Gezellig!

Denise Borst
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Naast juf Irna in groep 7b begroeten we juf
Suzanne van der Zijden. Hartelijk welkom!
Suzanne schrijft:

Ook terug van weg geweest is
“meester” Laarbi Bargach, die als
conciërge naast “meester” Tet Noort
werkzaam zal zijn.

Beste ouders,
Misschien dat jullie me kennen van afgelopen
jaar, waarin ik al enige dagen les gegeven
heb op de Brandaris.
Ik ben 41 jaar; werk 6 jaar in het
basisonderwijs en werkte hiervoor in
Voorburg.

Laarbi Bargach

De Brandaris profileert zich!

Ik heb heel veel zin om op de Brandaris aan
de slag te gaan!
Hartelijke groet,
Suzanne van der Zijden
LIO’r juf Claudia Maas heten we hartelijk
welkom in groep 3b bij juf Marja Drukker.

…lekker in je vel
en optimaal presteren…
Kinderboekenweek 2017
Beste ouders / verzorgers,

Suzanne v.d. Zijden Claudia Maas

Woensdag 4 oktober gaat de
Kinderboekenweek op de Brandaris van
start.
Het thema:

Als LIO (leraar in opleiding) heten we juf Sam
Beisser van harte welkom in groep 6a.

Sam Beisser

…”Gruwelijk eng maar ik ben niet
bang”…
De opening vindt plaats in de klas van
uw kind. De kinderen mogen deze dag
op school komen met een thuis
versierde hoed, muts of pet. Denk
bijvoorbeeld aan spinnen, muizen,
achtbanen, onbekend eten, donker,
start in de brugklas en dergelijke.
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Er zijn deze week allerlei activiteiten gepland
rond boeken, (voor)lezen en alles wat
daarmee te maken heeft.
In de groepen 1 en 2 komen gasten
voorlezen, hiervoor kunt u zich aanmelden bij
de leerkracht.
In de groepen 1 t/m 4 wordt een
tekenwedstrijd georganiseerd. Hierbij is voor
de winnaars een gouden potlood en voor de
tweede plaats een zilveren potlood te
winnen.

landelijke voorleesfinale. Meedoen aan
de voorleeswedstrijd is vrijwillig.
Een week vol activiteiten voor de
kinderen! Wij hebben er zin in!
Met vriendelijke groet,
DE KINDERBOEKENWEEKCOMMISSIE

De Brandaris profileert zich!

Stichting leergeld

Op woensdag 11 oktober wordt er een
boekenmarkt georganiseerd. De kinderen
kunnen vanaf 12.00 uur hun boeken
verkopen ( à la Koningsdag). Zij zoeken
hiervoor een plekje op het binnenplein (bij
mooi weer) of in de schoolzaal (bij regen)
waar zij op een eigen kleedje hun boeken
kunnen verkopen. Dit gebeurt onder
begeleiding van de ouders/verzorgers.

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.

Staking tegelijk met studiedag

Vanzelfsprekend kunnen zij dan van hun
verdiende geld weer andere boeken kopen.
De markt duurt tot 13.30 uur.
We sluiten de week af met De Brandarisvoorleeswedstrijd. In de jaargroepen 5 en 6
wordt er per groep een voorleeskampioen
gekozen. In de jaargroepen 7 en 8 wordt ook
een voorleeskampioen gekozen en deze
strijden onderling voor de titel
voorleeskampioen van de school. Per klas
krijgt de winnaar een oorkonde. De winnaar
onder de groepen 7 en 8 gaat door naar de

Op donderdag 5 oktober was de Meer
Primair Studiedag gepland. Zoals u
wellicht via de media vernomen heeft
zal op 5 oktober ook een
onderwijsstaking plaatsvinden. De
studiedag komt daarmee te vervallen.
Voor ouders en kinderen verandert er
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in praktische zin niets want het was reeds
een vrije dag voor de kinderen.

De Brandaris profileert zich!

Brandaris – stageschool!
De Brandaris is een stageschool bij uitstek.
Ook dit jaar zullen er weer veel stagiaires op
school ervaring gaan opdoen. Zo ook Ginger
in groep 7b! Welkom!

Waarden en normen
Vreedzame school

Stagiaire Ginger en Irna Verburg (7b)

Hoofdluis-coördinatie
Dit schooljaar zal de coördinatie worden
verzorgd door Marianne Granneman en
Margot van den Assem. Daar zijn we blij
mee!

Kika
Monique Tervoort schrijft:
Het is gelukt! We hebben van Groningen naar
Utrecht hardgelopen met een team van tien
collega’s voor Kika.
Het was een geweldig evenement voor een
heel goed doel!
KiKa bedankt jullie voor al het sponsorgeld
dat jullie hebben opgehaald met de
sponsorloop.Zij kunnen daarmee onderzoek
doen om nog meer kinderen die ziek zijn
beter te maken.

Martijn Mastenbroek schrijft:
De opbrengst van de sponsorloop van
de kinderen van de groepen 3 t/m 6
van CBS de Brandaris voor KIKA heeft

€ 4087,75
opgebracht !! Echt een fantastisch
bedrag!
De kinderen zullen daar echt super blij
mee zijn..
Groet, Martijn
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In het zonnetje!

De Brandaris profileert zich!
We bedanken Mariët van Riemsdijk heel
hartelijk voor de jaren waarin zij trouw de
hoofdluiscoördinatie verzorgde! Top!

Kwaliteit
Eindscores Centrale Eindtoets boven landelijk gemiddelde

Armbandjes en gymnastiek
Martijn Mastenbroek (vakleerkracht
bewegingsonderwijs) schrijft:
Mariët van Riemsdijk
In de groepen 1-2 en 8b zijn we nog op zoek
naar moeders voor de hoofdluiscontrole.

Het schooljaar is weer begonnen, de
vakantie is helaas weer voorbij. Tijdens
de vakantie worden er leuke
herinneringen gemaakt en nieuwe
vriendschappen gemaakt. Om deze
herinneringen blijvend te houden gaan
de kinderen soms een
vriendschapsarmbandje dragen.

GGDFlits
Kleurenblind… we hebben er allemaal wel
van gehoord maar daar blijft het vaak bij. Als
iemand kleurenblind is kan men vaak prima
zien maar het onderscheiden van kleuren is
lastig. Vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar
kunnen kinderen getest worden op
kleurenblindheid. Wilt u meer over dit
onderwerp weten kijkt u dan eens op
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/opvo
edinformatie.aspx

Deze armbandjes kunnen in de gymles
voor gevaarlijke situaties zorgen.
Kinderen kunnen blijven hangen aan de
bandjes, wat kan resulteren in
lichamelijk letsel. Ook de vakleerkracht
kan blijven hangen aan het bandje
wanneer hij/zij de leerling wil
ondersteunen in een beweging.
Stichting Meer Primair heeft dan ook
het besluit genomen om naast het
dragen van kettinkjes en oorbellen ook
het dragen van (vriendschaps)
armbandjes niet meer toe te staan
tijdens de gymlessen. Leerlingen die de
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bandjes wel dragen in de gymles kunnen daar
dan helaas niet aan deelnemen.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben
geïnformeerd en hopen op uw begrip.
Met vriendelijke groet namens de vaksectie
bewegingsonderwijs,
Martijn Mastenbroek
m.mastenbroek@cbsdebrandaris.nl

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

De Brandaris profileert zich!

en neemt zij de kosten die met deze
extra activiteiten gepaard gaan voor
haar rekening.
Al deze activiteiten worden betaald uit
de ouderbijdrage, die u in het begin van
het schooljaar naar ons overmaakt.
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn
vergelijkbare activiteiten gepland als in
de afgelopen jaren.
Het feit, dat alles duurder wordt,
toenemend tekort aan ouderhulp en de
wens tot handhaving van de activiteiten
maakt dat wij de ouderbijdrage vanaf
schooljaar 2017-2018 gaan verhogen
van € 54,- naar € 56,- per leerling per
schooljaar. Dit bedrag omvat alle extra
activiteiten en is inclusief de schoolreis.
De verhoging van de ouderbijdrage is
besproken en aangenomen in het
medezeggenschapsraad (MR) overleg
op donderdag 6 juli jl. door de
medezeggenschapsraad en directie van
CBS de Brandaris.

Stabiliteit
Sinds 2014 geen groepen opgedeeld of naar huis gestuurd

Verhoging ouderbijdrage
Geachte ouders, verzorgers,
Met deze brief willen wij u op de hoogte
brengen van de verhoging van de
ouderbijdrage van het schooljaar 2017- 2018.
Namens u als ouders verzorgt de
oudervereniging van de school gedurende elk
schooljaar extra activiteiten voor uw
kind(eren). Hierbij kunt u denken aan de
extra’s bij het sinterklaasfeest, Kerst,
sportdag, enz. Hierbij ondersteunt de
Oudervereniging in de vorm van activiteiten

Wij hopen
u middels
schrijven 2017
Hoofddorp,
13dit
september
voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens de school
Leon Dijcks (directeur)
Namens de Oudervereniging
Andrea van Hemert (voorzitter OV) en
Merel Koelewijn (penningmeester a.i.)
Namens de medezeggenschapsraad
Marcel Den Heijer (voorzitter)
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Geboorte

Oudervereniging

Juf Kimberly van Kampen en haar man zijn
heel blij met de geboorte van

Ryan

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.

Ryan Ben van Kampen

Van harte gefeliciteerd!
De Brandaris profileert zich!
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.

Communityschool!
Peuter-kleuterpilot
Internationaliseringspilot
dagarrangementen

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!
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De Brandaris profileert zich!

26
27
29

Loyce Mackay (2006)
Sophie van Velzen (2010)
Madelief Boxem (2010)

7b
3b
4a

Oktober

Professionele
Leergemeenschap
De jarigen!

1
2
2
2
4
6
6
7
8
9
12
12
13
13

Luuk Trauschke (2010)
Luca van den Berk (2007)
Tyra Osei-Bonsu (2006)
Charlize Storm (2005)
Emma Haasdijk (2006)
Kaylee Salimin (2011)
Jayden Wind (2012)
Tysharo Hellings (2010)
Kayla Osei-Bonsu (2010)
Melawit Barakhi (2008)
Stefan Burger (2008)
Blessing Platte (2009)
Robin Dollenkamp (2010)
Christina Kok (2005)

3b
6a
8b
8a
8b
3b
1/2a
3a
4a
5c
6b
4b
3a
8b

Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen!

Hoe ontvangt u vanaf nu
de digitale nieuwsbrief per
mail?
Stap 1
U gaat naar onze website
www.cbsdebrandaris.nl

September
16
17
17
17
18
18
18
19
20
20
20
20
21
21
21
21
24
25
25

Kieran Osei-Bonsu (2008)
Lars Flipse (2009)
Rewien Kali (2005)
Ize Klinkhamer (2011)
Julie Elsholz (2010)
Christy Song (2009)
Bart van der Zwaard (2008)
Anthony Lo (2010)
Iman Ben Kaddour (2007)
Kate Janssen (2011)
Tim Kaldenbach (2008)
Sem Rumkorf (2010)
Ansley Chan (2007)
Kim Donker (2009)
Aaliyah Mangroe (2010)
Merijn Moerkerk (2011)
Liza Bemer (2008)
Wesley van de Kamer (2009)
Ja-Ly Wetter (2011)

5b
5c
8a
1/2d
4b
5b
6b
3a
7a
3a
6b
3b
7a
5c
4b
3b
6b
4a
3b

Stap 2
U klikt op “nieuwsbrief” en
“aanmelden”
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Nieuw e-mailsysteem
Beste ouders en/of verzorgers,

Stap 3
U vult uw gegevens in

Aan alle ouders is een testmail
gestuurd vanuit ons
leerlingvolgsysteem Parnassys. Het is
de bedoeling om met ingang van dit
schooljaar berichtgeving per mail via dit
systeem te laten verlopen.

Het is daarom van groot belang, dat uw
mailadres juist in ons systeem staat.

Stap 4
Klaar! U krijgt de eerstvolgende digitale
nieuwsbrief automatisch toegezonden!
Deze en eerder verschenen nieuwsbrieven
kunt u ook gewoon openen op onze site!”

De Brandaris profileert zich!

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.
Als het goed is, heeft u dus op 15
september rond 14.00 u de testmail
ontvangen. Ouders, die deze mail niet
hebben ontvangen, kunnen dat aan
school doorgeven zodat nagegaan kan
worden waar het mis is gegaan.
Van harte hoop ik, dat dit systeem
prettig en goed zal werken!
Met vriendelijke groet,
Leon Dijcks
Directeur CBS de Brandaris

Opleidingsschool!
Stagiaires

Volgende nieuwsbrief:
vrijdag 13 oktober
2017!

dagarrangementen
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