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

…kinderboekenweek …

…2017…
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Van de directie
Beste ouders, verzorgers,
Met nog een week te gaan voor de
herfstvakantie, ontvangt u hierbij de tweede
nieuwsbrief van dit schooljaar
In deze nieuwsbrief onder andere aandacht
voor:

De voorgenomen activiteiten- en
vakantieplanning voor 2017-2018 is in
deze nieuwsbrief maar ook in onze
schoolgids terug te vinden, zodat u daar
een goed overzicht van heeft in dit
schooljaar.
Veel plezier bij het lezen van deze
tweede nieuwsbrief!
Hartelijke groet,







Stakingsactie
Kinderboekenweek
Het programma “Stijl”
Communityschool
Kunst, cultuur en muziek
Leon Dijcks,
Directeur

…en nog veel meer!

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 algetroffen.

De Brandaris profileert zich!

Op de voorpagina staan verklede juffen.
Inmiddels een vaste gewoonte op de
Brandaris rond kinderboekenweek! Het boek
staat weer eens extra centraal.
Wat betreft de Communityschool kan gemeld
worden dat de pilot Peuter-Kleuter-klas nu
echt bijna van start gaat. Maar ook de
werkgroep Engels is gevormd in het kader
van internationalisering.
Dit schooljaar wordt ook hét jaar van kunst,
cultuur en muziek! De eerste
leerkrachtentraining heeft vorige maand
plaatsgevonden en dat was een groot succes!
We namen voor de zomervakantie afscheid
van onze groepen 8! Op 20 oktober is echter
al een reünie gepland op school! Gezellig!

…lekker in je vel
en optimaal presteren…
Agenda
OKTOBER 2017
42

43

Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10 minuten gesprekken groepen 3 en 8

Reünie groep 8 2016-2017 15.30 u – 16.30 u

Herfstvakantie
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24
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Ma
Di

1
2
3
4
5
6
7

Wo
Do

8
9

Vr
Za
Zo
Ma

10
11
12
13

Di

14

Wo
Do
Vr

15
16
17

Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

NOVEMBER 2017

45

46

Oudervereniging

VO-info-avond groep 8
Screening kleuters GGD
GMR
MR 3
Screening kleuters GGD
Sint Maarten-viering op school

Een bijna complete oudervereniging op
de foto tijdens de tweede bijeenkomst
van de oudervereniging dit schooljaar .
Ze staan weer vol enthousiasme voor
ons klaar dit schooljaar!

Sint Maarten
OV 3
Tweedaagse directeuren
Sint; school versieren
Tweedaagse directeuren
Studiemiddag
Nieuwsbrief
Rapporten mee 3-7

Kinderboekenmarkt
Afgelopen week vond weer de jaarlijkse
kinderboekenmarkt plaats. In onze aula was
er volop belangstelling en werden er veel
boeken gekocht en verkocht.

De Brandaris profileert zich!

Kwaliteit
Eindscores Centrale Eindtoets boven landelijk gemiddelde
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Stagiaires

Er wordt bekeken of elk jaar op dit
gebied preventief een bezoek aan alle
groepen kan worden gebracht.
Daarmee willen we voorkomen dat
ongemerkt ongewenste
groepsprocessen zich kunnen
ontwikkelen. Groepen zullen
vervolgens ook intensieve begeleiding
krijgen als daar sprake van zou zijn.

Ook dit jaar zijn er weer veel stagiaires op de
Brandaris. Met veel plezier zijn ze dit jaar in
de verschillende groepen aan de slag gegaan.
Het zijn de leraren van de toekomst.

Lerarentekort
Het lerarentekort wordt steeds meer
voelbaar. Gelukkig zijn er tot nog toe in de
afgelopen 3 ½ jaar op de Brandaris nog geen
groepen opgesplitst of naar huis gestuurd.☺
Vacatures kunnen slechts met moeite
worden ingevuld terwijl ook het vervangen
van zieke collega’s een steeds grotere
uitdaging wordt. Ook de vacature voor 1-2 D
(juf Inge, zwangerschapsverlof, per 30
oktober) is nog niet ingevuld.
Kent u iemand met een onderwijsdiploma?
Geef het a.u.b. door!

Mieke van Velzen van “Stijl”

Community
Personeelsbijeenkomst
In het kader van de samenwerking
binnen de communityschool zullen de
personeelsleden van Klavertje Vier, De
Brandaris en Mirakels op donderdag 19
oktober bij elkaar komen om de
onderlinge band verder te versterken.
Er zijn leuke activiteiten en lekkere
hapjes tijdens dit samenzijn. Ook zullen
de collega’s op ontspannen wijze
elkaars gebouwgedeelten bezoeken en
kennis nemen van elkaars speerpunten.

Sociaal-emotionele groepsvorming
Mieke van Velzen van bureau “Stijl” bezoekt
deze maand alle groepen. Zij is
gespecialiseerd in sociaal-emotionele
processen en groepsvorming.
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Staking

De Brandaris profileert zich!

5 Oktober jl. staakten veel leraren. Liefst
60.000 onderwijsmensen waren naar Den
Haag gegaan om te pleiten voor o.a. minder
werkdruk en betere salariëring. De Brandaris
was deze dag ook gesloten.

Waarden en normen
Vreedzame school
Klassenouders
Ieder jaar worden de klassenouders
geïnstrueerd door Maarten Ensink,
ouder op onze school, over hoe de
klassenmail werkt. Daar zijn we blij
mee!

60.000
stakende onderwijsmensen in Den
Haag!

Maarten instrueert
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Foto’s beach volleybal

Lerarendag

Onlangs vond weer het beachvolleyballtoernooi plaats. Ook een team van de
Brandaris deed weer super-enthousiast mee.

Bij lerarendag hoort natuurlijk een
heerlijke taart om de leraren in het
zonnetje te zetten.

Kunst, cultuur en muziek
Wat was het gezellig in de
speelzaal tijdens de voorstelling!

Nieuwe gezichten bij Mirakels
Kinderdagverblijf Mirakels werkt nauw
samen met de Brandaris. Ingrid van
Noordenne en Shanna van der Kuyl gaan
Mirakels verlaten om binnen SKH (Stichting
Kinderopvang Haarlemmermeer) zich te
richten op marketingactiviteiten. Susan
Stoffer en Lisette Rosken nemen het van hen
over. Ingrid en Shanna bedankt! Susan en
Lisette welkom!

Shanna, Ingrid, Susan en Lisette
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Wisseling van de wacht
Onze school bestelt de meeste leermiddelen
bij de firma Heutink. Harry van Sas (rechts op
de foto) was altijd het bekende gezicht op
school. Hij draagt het stokje over aan Hendrik
Kattenberg. We bedanken Harry en heten
Hendrik van harte welkom.

Juf Tessa
Hendrik Kattenberg en Harry van Sas

Boeken Screenen
Onze bibliotheekboeken zijn weer
gescreend! De juffen Tessa en Corrie
(leescoördinatoren) en Henny Blijleven
van de Bibliotheek hebben zich hier
afgelopen maand mee bezig
gehouden. Oude boeken gaan weg en
nieuwe komen de school binnen.

Juf Corrie

Henny Blijleven
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Nieuwe leerplichtambtenaar

Kindertherapeut

Mevrouw Zineb el Mhassani is onze nieuwe
leerplichtambtenaar. We heten haar van
harte welkom in Floriande.

Even voorstellen…

Zineb el Mhassani

Zingen!
Afgelopen maand had het team tijdens de
studiemiddag de eerste muzieksessie. Onze
school heeft de muzieksubsidie van 20.000
euro gekregen waardoor we de komende
drie jaren begeleid worden om het
muziekonderwijs op onze school een extra
boost te geven.

Mijn naam is Janne van der Burgt, ik
ben moeder van 2 kinderen, Tom (12
jaar) en Saar (6 jaar) Nadat ik jarenlang
in het speciaal onderwijs heb gewerkt,
ben ik in 2010 gestart met mijn eigen
praktijk Bluf in Haarlem.
In de praktijk werk ik als Integratief
kindertherapeut, reflexintegratie
behandelaar en schoolbegeleider.
Meestal komen de kinderen bij mij in de
praktijk, maar soms is het voor het kind
of de hulpvraag beter dat ik op school
kom werken.
Integratie kindertherapie houdt in dat
er gebruik gemaakt wordt van
verschillende interventies van
verschillende therapievormen (spel,
creatief, cognitief) net wat past bij het
kind en de hulpvraag. Ik werk ook altijd
oplossingsgericht en kortdurend;
gemiddeld zo’n 10 sessies van een uur.
Ik vind het belangrijk dat kinderen zich
prettig en veilig voelen, dat zij
vertrouwen hebben in zichzelf, alleen
dan kunnen zij zich optimaal
ontwikkelen.

Zingen maar!

Heeft u het idee dat uw kind ook wat
extra ondersteuning kan gebruiken,
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neem dan gerust vrijblijvend contact op om te
overleggen of een intakegesprek te plannen.
janne@praktijkbluf.nl
06 53 70 16 44
www.praktijkbluf.nl

De opening vond plaats in de klas en de
kinderen mochten deze dag op school
komen met een thuis versierde hoed,
muts of pet met bijvoorbeeld spinnen,
muizen en dergelijke.

De Brandaris profileert zich!

Er zijn rond de KBW allerlei activiteiten
gepland rond boeken, (voor)lezen en
alles wat daarmee te maken heeft.
In de groepen 1 en 2 kwamen gasten
voorlezen, hiervoor kunt u zich
aanmelden bij de leerkracht.

Kinderboekenweek 2017
Op 4 oktober ging ook op de Brandaris de
Kinderboekenweek feestelijk van start.

In de groepen 1 t/m 4 werd een
tekenwedstrijd georganiseerd. Hierbij
waren er voor de winnaars mooie
prijzen te winnen.

Het thema:
…”Gruwelijk eng maar ik ben niet bang”…

Op woensdag 11 oktober werd een
boekenmarkt georganiseerd. (zie ook
pagina 3) De kinderen konden vanaf
12.00 uur hun boeken verkopen ( à la
Koningsdag). Zij zochten hiervoor een
plekje in de schoolzaal waar zij op een
eigen kleedje hun boeken konden
verkopen. Dit gebeurde onder
begeleiding van de ouders/verzorgers.
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Van hun verdiende geld kunnen ze weer
andere boeken kopen. De markt duurde tot
13.30 uur.

Zwemvierdaagse

We sloten de week af met De Brandarisvoorleeswedstrijd. In de jaargroepen 5 en 6
werd er per groep een voorleeskampioen
gekozen. In de jaargroepen 7 en 8 werd ook
een voorleeskampioen gekozen en deze
streden onderling voor de titel
voorleeskampioen van de school. Per klas
kreeg de winnaar een oorkonde. De winnaar
van de groepen 7 en 8 gaat door naar de
landelijke voorleesfinale. Meedoen aan de
voorleeswedstrijd was overigens vrijwillig.
Het was een week vol activiteiten voor de
kinderen! ( zie ook pagina 16)

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
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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

Activiteitenplanning 2017-2018
Hieronder -onder voorbehoud- de voorlopige
activiteitenplanning. Studiemiddagen op
woensdagen zijn hier niet in vermeld omdat
de kinderen dan toch al vrij zijn.
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
Do
Vr
Ma
Di
Vr
Do
Di
Di
Do
Di
Wo
Do
Vr

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

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

Di
Ma
Di
Di
Di
Vr
Do
Vr

3 april
9 april
10 april
17 april
17 april
20 april
26 april
27 april

Di
Ma
Di
Vr
Ma
Di
Do
Di
Do

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

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
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!

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.
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De Brandaris profileert zich!

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

Bestellen luizenzakken en t-shirts

Wij hopen u middels dit schrijven
voldoende te hebben geïnformeerd.

De site voor bestellen van luizenzakken en Tshirts : http://brd.decroshop.nl

Met vriendelijke groet,

Verhoging ouderbijdrage

Hoofddorp,
Namens
de school 13 september 2017
Leon Dijcks (directeur)
Namens de Oudervereniging
Andrea van Hemert (voorzitter OV) en
Merel Koelewijn (penningmeester a.i.)
Namens de medezeggenschapsraad
Marcel Den Heijer (voorzitter)

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
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

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.
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De jarigen!
Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen!

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!

Professionele
Leergemeenschap

13
14
15
16
16
17
17
17
18
19
19
20
22
22
23
25
26
26
26
27
27
29
29
30
30
31
1
3
3
4
5
5
5
6
9

OKTOBER
Christina Kok (2005)
Jaeda Pinto (2007)
Beau de Kort (2009)
Joël Breur (2011)
Miles Schulte (2012)
Mila van den Berg (2006)
Mika Donker (2012)
Noa Effendi (2009)
Niek de Leeuw (2007)
Sofie Jansen (2010)
Koen de Jong (2009)
Jonna van Halm (2007)
Orkan Dogan (2005)
Chavarello Hellings (2008)
Yassir Passial (2008)
Damayro Flissinger (2011)
Rinske van der Maarl (2010)
Jill Neeskens (2007)
Kayra Özkan (2007)
Madelène van Aken (2010)
Isa van den Hof (2007)
Oriem Barakhi (2005)
Estelle Vonk (2008)
Thijs van Diest (2006)
Yaser Schoemaker (2006)
Merle Springelkamp (2008)
NOVEMBER
Nick Sol (2005)
Jari van Poppel (2007)
Tim Weijenberg (2012)
Robin van Eijndthoven (2006)
Martin Gaydadzhiev (2012)
Anniek Haasnoot (2009)
Elisa Oldenhof (2011)
Loubna El Mayouri (2008)
Stivanjo Arno (2010)

8b
6b
4a
3b
1/2c
7a
1/2d
4a
7a
4a
4a
6a
7a
5c
6b
1/2b
4b
6a
6b
4a
7a
8b
5b
8a
7b
6a
8a
6a
1/2d
8b
1/2b
4b
3b
5a
3a
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10
10
10
11
13
15
16

Chandani Bhagwanbali (2012)
Mayro Brussé (2010)
Stanley Houweling (2005)
Nya Klinkhamer (2009)
Koen Vennik (2010)
Noah Chebli (2006)
Jason Bergkamp (2012)

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

De Brandaris profileert zich!
Stap 2
U klikt op “nieuwsbrief” en
“aanmelden”

Stap 3

Communityschool!

U vult uw gegevens in

Peuter-kleuterpilot
Internationaliseringspilot
dagarrangementen

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

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

CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl

15 | P a g i n a

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.

De Brandaris profileert zich!

Floriande ’een zachte landing op de
basisschool en een extra uitdaging’,
aldus een woordvoerder.
Groepen van maximaal acht peuters
gaan twee dagdelen per week
meespelen in de kleuterklas, onder
begeleiding van een pedagogisch
medewerker. Peuters van kindercentrum
Mirakels proeven zo van het schoolse
leven op basisscholen De Brandaris en
Klavertje Vier.
Waarom deze proef? ,,De overstap naar
groep 1 is groot voor veel peuters. Dit is
een mooie manier om alvast te wennen
aan school’’, aldus Margot Andriessen
en Leon Dijcks, directeuren van
Klavertje Vier en De Brandaris.
,,Als de peuters vier worden, komen ze
fulltime in de peuter-kleuterklas. Ze
kennen het lokaal, de leerkracht en de
andere leerlingen dan al.’’
,,Andersom weet de leerkracht op de
eerste schooldag van de kersverse
kleuter al precies wat deze nodig heeft
om door te groeien. De peuterkleuterklas garandeert de doorgaande
ontwikkeling van kinderen.’’

Opleidingsschool!
Stagiaires
Brandaris in
het Haarlems Dagblad
Het Hoofddorps basisschoolsamenwerkingsverband ’In de Breedte’ begint
eind deze maand met een peuter-kleuterklas.
Peuters vanaf 3,5 jaar mogen meedoen in de
kleuterklas. Het geeft peuters uit de wijk

De kinderen doen samen activiteiten op
kleuterniveau. ‘Spelen is leren en leren
is spelen,’ is het uitgangspunt. Elk kind
krijgt de kans om zich te ontplooien op
eigen tempo. Wordt het te spannend,
dan mag de peuter gewoon terug naar
de opvang. Die zit in hetzelfde gebouw.

Voorleeskampioen!
Juf Monique Schippers schrijft:
Ieder jaar tijdens de kinderboekenweek
wordt er een voorleeswedstrijd
gehouden. Deze vindt eerst in de klas
plaats. Van de groepen 7 en 8 mogen
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de klassenkampioenen strijden om het
schoolkampioenschap. Ieder jaar weer heel
spannend want de schoolkampioen gaat door
naar de ronde van de Haarlemmermeer. Dit
jaar was het net als voorgaande jaren weer
super spannend en lagen de kampioenen
heel dicht bij elkaar. Na rijp beraad van de
jury, bestaande uit de leerkrachten van de
groepen 7 en 8 is Valentijn uit groep 7a
uitgeroepen tot schoolkampioen! We
wensen Valentijn heel veel succes bij de
volgende ronde! (zie ook pagina 9)

Volgende nieuwsbrief:
vrijdag
17 november 2017!

Valentijn groep 7a!
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