CBS de Brandaris maakt deel uit van

Communityschool In de Breedte

…lekker in je vel en optimaal presteren!

Donderdag 23 november 2017

Jaargang 13 – nr 3– 2017-2018 – uitgave 218
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!

…BN’r Freek Vonk op de
Brandaris! …
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Van de directie
Beste ouders, verzorgers,
De derde nieuwsbrief van dit schooljaar is
een feit met daarin verschillende jubilea en
geboortes en onze hartelijke felicitaties!

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht
voor:










Juf Erica 25 jaar in het onderwijs!
Juf Ida 40 jaar getrouwd!
Juf Brenda getrouwd!
Geboorte van Julian en Guusje
Meer Primair promotie-film
Freek Vonk
Sinterklaas
Peuter Kleuter klas
Kunst, cultuur en muziek

…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 al getroffen.

Dit schooljaar is ook hét jaar van kunst,
cultuur en muziek! De tweede
leerkrachtentraining heeft afgelopen
week plaatsgevonden en dat was
wederom een groot succes! Zang Express
voor leerkrachten en kinderen is in volle
gang!
Veel plezier bij het lezen van deze
nieuwsbrief!
Hartelijke groet,

Op de voorpagina BN’r Freek Vonk! Hij
bezocht de Brandaris onlangs en dat was
een geweldig feest! Zie ook elders in deze
nieuwsbrief.
Wat betreft de Communityschool kan
gemeld worden dat de pilot Peuter-Kleuterklas nu echt van start is gegaan. Ook de
werkgroep Engels is gevormd in het kader
van internationalisering op de Brandaris.

Leon Dijcks,
Directeur
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De Brandaris profileert zich!

…lekker in je vel
en optimaal presteren…

Het Meer primair promotiefilmpje staat
op de site van Meer Primair en ook de
Brandaris komt hier natuurlijk in voor.
Bovenstaande screen capture is ook
tijdens het filmpje te zien. Het is een
weergave van het sfeervolle samenzijn
van ouders, leerkrachten en kinderen op
het binnenplein tijdens de kerstviering in
2016.

Agenda
November 2017

Juf Erica
25 jaar in het onderwijs!
Een mijlpaal!
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Rapporten en uitnodigingen mee
Intocht Sinterklaas

Groep 8 naar KSH meet en greet
10 min groep 1-2, 4-7; Nieuwsbrief

10 min groep 1-2, 4-7

December 2017

Proficiat!
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Meer Primair promotiefilmpje

50

Screen capture uit het filmpje; kerst 2016 op
de Brandaris
51

Sinterklaasviering
Kinderen ´s middags vrij
vanaf 12.30 u
Juf Erica 25 jaar in het onderwijs!
8.35 u Algemene Ledenvergadering
Oudervereniging

OV 4
MR 4
Nieuwsbrief
EHBO examen groep 8
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Kerstviering in de aula
Kerstdiner
Kinderen ´s middags vrij

Kerstvakantie
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Kerstvakantie

Januari 2018
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Kerstvakantie
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Sinterklaas is weer in het land!

…en dan is de lengte van meester Leon
bij het ophangen heel handig

Sinterklaas is weer veilig aangekomen in
Nederland en op dinsdagochtend 5
december gaan we op school weer
uitgebreid zijn verjaardag vieren! De
kinderen zijn die dag om 12.30 u uit en ‘s
middags vrij.
Onze ouders en de oudervereniging hebben
de school inmiddels weer prachtig versierd!

Oeps, dat is best hoog!
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De Brandaris profileert zich!

Kwaliteit
Eindscores Centrale Eindtoets boven landelijk gemiddelde

BN’r Freek Vonk op de Brandaris

Pakjes!

Pleinwacht
We heten Silva Mercan van harte welkom
op de Brandaris. Ze loopt stage als
pleinwacht op maandag en donderdag van
10.00 u – 13.00 u en wordt daarbij begeleid
door onze vaste pleinwacht, Melissa.

Wat was het leuk vorige maand met
Freek Vonk op de Brandaris! 
De Brandaris kreeg overigens veel
waardering van Freek en zijn team. Ze
waren zeer onder de indruk van de
kinderen omdat zij zich zo netjes
gedroegen en van die leuke vragen
stelden. Volgens het team van Freek
kwam dat mede door de leerkrachten. Ze
maken het ook wel eens anders mee.
Dus deze complimenten steken we in
onze broekzak!
Grote complimenten en dank ook aan de
organisatoren hiervan. Zie foto
hieronder.

Pleinwacht Silva Mercan met juf Kim
CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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Muziekles voor de leerkrachten
Afgelopen week was het weer zover:
muziekles door PierK voor de
leerkrachten in het kader van ons kunst-,
cultuur- en muziek-project!
Leerzaam en heel erg leuk!

Freek in actie!

Ademloos luisteren naar bevlogen Freek!

De Brandaris profileert zich!

Onder professionele leiding van Eric
(PierK)

Sint Maarten
Het was weer oergezellig op het
binnenplein 10 november jl. tijdens de
lampionnenoptocht al was het even
spannend of we het droog zouden
houden.
Alle groepen 1-4 waren daar samen met
hun juffen en de ouders verzameld om
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onder gitaarbegeleiding van juf Maaike de
Sint Maarten liedjes te zingen en met de
lampionnen rond te lopen op het plein.

De Brandaris profileert zich!

Juf Brenda getrouwd
Even leek het er dus op dat de regen het
feest zou bederven maar uiteindelijk werd
het net op tijd droog.

Afgelopen maand is juf Brenda getrouwd
met haar geliefde Raoul! Het werd een
prachtige, stralende en onvergetelijke
dag!
We wensen beiden veel geluk toe met
elkaar!

Gezellig met al die lampionnen

Bruid Brenda en bruidegom Raoul

Communityschool
personeelsavond
De groep 8 leerlingen hebben deze dag heel
kunstig pompoenen uitgehold!

Op 19 oktober waren alle
personeelsleden van Mirakels, Klavertje
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Vier en Brandaris gezamenlijk bij elkaar om
elkaar beter te leren kennen.
Het was een heel gezellige en leerzame
avond met presentaties over en weer.
Daarnaast waren er ludieke spelelementen
bedacht en was er voor heerlijke hapjes en
drankjes gezorgd.
Op 3 april gaan we het nog een keer met
elkaar beleven!

Paul Wind en Andrea van Hemert (OV)

De Brandaris profileert zich!

Eén van de standjes van de Brandaris

Communityschool!
Met z’n allen in de aula

Actieve oudervereniging
Onze actieve ouders van de
oudervereniging zijn weer flink aan het
opruimen geweest. Alles ziet er weer spik
en span uit! Complimenten!

Peuter-kleuterpilot
Internationaliseringspilot
dagarrangementen
Juf Inge
Voor de herfstvakantie namen we
tijdelijk afscheid van juf Inge, leerkracht
van groep 1-2d en bouwcoördinator
onderbouw in verband met
zwangerschapsverlof.
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We verwachten haar in maart weer terug
op school.
Inmiddels is ze bevallen van Julian! Van
harte gefeliciteerd!

Guusje Groenewegen

VO avond voor groep 8
Op 7 november jl. vond de
voorlichtingsavond over het voortgezet
onderwijs plaats in onze aula. De zaal
was goed gevuld met zeer
geïnteresseerde ouders en leerlingen.

Julian Linssen

Juf Martine
Ook juf Martine is bevallen (!) en wel van:

Guusje
Van harte gefeliciteerd!
Vertegenwoordigers van het VO

CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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Diploma’s!
Trots op hun diploma’s!

Volle aandacht!

Juf Marleen en juf Charlotte
Sinds enkele weken zijn juf Marleen en juf
Charlotte als duo-collega’s werkzaam in
groep 1-2 d. We heten hen van harte
welkom!

Juf Kimberly
Onlangs kwam juf Kimberly de mooie
kleine Ryan showen!

Zij vervangen samen juf Inge, die met
zwangerschapsverlof is gegaan.

Juf Charlotte

Algemene ledenvergadering
Beste ouders
Onze excuses dat de Algemene Leden
vergadering later in het jaar plaatsvindt
dan normaal.
Juf Marleen Timmers

De vergadering is nu gepland op
woensdag 6 december en start om 8:35
u in de personeelskamer.
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Wilt u daarbij zijn, dan bent u van harte
welkom. Koffie en thee staan klaar!
Vriendelijke groet
Voorzitter oudervereniging
Andrea van Hemert

Avondvierdaagse verplaatst
De Avond4daagse Floriande zal plaats
gaan vinden van dinsdag 26 juni t/m
vrijdag 29 juni 2018! Een weekje later
dan aanvankelijk gepland.

Welkom!

Lerarentekort
Alstublieft meester Leon, hier is mijn
aanmeldingsformulier voor de Brandaris!☺

Juf Ida 40 jaar getrouwd!
Juf Ida viert deze maand, dat ze maar liefst
40 jaar getrouwd is met haar man Rik! Van
harte gefeliciteerd!

Het lerarentekort in Nederland wordt
steeds meer voelbaar. Vacatures kunnen
slechts met moeite worden ingevuld
terwijl ook het vervangen van zieke
collega’s een steeds grotere uitdaging
wordt…
Daarom:

Kent u iemand met
een
onderwijsdiploma?
Geef het a.u.b. door!
Gelukkig zijn er tot nog toe in de
afgelopen 3 ½ jaar op de Brandaris nog
steeds geen groepen opgesplitst of naar
huis gestuurd.☺
Toch wordt het ook op de Brandaris
steeds moeilijker om vervanging bij
ziekte te realiseren!
CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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Wandelen voor water
Van Simavi ontvingen we het volgende
bericht:
In 2016 en/ of 2017 heeft u met uw
leerlingen meegedaan aan Wandelen voor
Water. Jullie hebben daarbij geld
ingezameld voor het project van Simavi in
Kenia, Oeganda en Tanzania. Mijn collega is
onlangs naar een van de projecten geweest
om de resultaten te bekijken. Leuk om met
de leerlingen en uw collega’s te delen want
de voorzieningen zijn gebouwd mede
dankzij uw enthousiaste inzet en donatie.
Nogmaals hartelijk dank hiervoor!
Met vriendelijke groet,
Sandra van der Willigen
Event manager

De Brandaris profileert zich!

Waarden en normen
Vreedzame school
Vakantiedata en vrije dagen 2017-2018
De activiteiten, die al plaatsgevonden
hebben worden in het grijs weergegeven.
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

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.
De activiteiten, die al plaatsgevonden
hebben worden in het grijs
weergegeven.
Dag

Datum

Activiteit
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4 september
11 september
14 september
19 september
25 september
4 oktober
5 oktober

Di
Wo
Do
Di

10 oktober
11 oktober
12 oktober
17 oktober

Vr

20 oktober

Di
Do
Vr
Ma
Vr
Ma
Do
Di
Di

7 november
9 november
10 november
13 november
17 november
20 november
23 november
28 november
5 december

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)
Rapporten gaan mee
Versieren Sinterklaasfeest
10-minuten gesprekken gr. 1-2, 4-7
10-minuten gesprekken gr. 1-2, 4-7
Sinterklaasfeest; ’s middags vrij
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6 december
7 december
12 december
13 december
21 december
22 december
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22 januari
23 januari
25 januari
12 februari
20 februari
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16 maart
20 maart
22 maart
27 maart
29 maart
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Di
Di
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Do
Vr

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

Di
Ma
Di
Vr
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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

Algemene Ledenvergadering OV
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
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

GGD

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.

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

Afgelopen maand waren de dames van de
GGD op bezoek om de kleuters uit de
groepen 1-2 te “screenen”.

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

Verhoging ouderbijdrage
Geachte ouders, verzorgers,

ouderbijdrage van het schooljaar 20172018.
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 leerling per
schooljaar. Dit bedrag omvat alle extra
activiteiten en is inclusief de schoolreis.

Ouderbijdrage (56 euro per kind)
a.u.b. overmaken naar:
NL88 INGB 0009642370
penningmeester@brandarismail.nl
De verhoging van de ouderbijdrage is
besproken en aangenomen in het
medezeggenschapsraad (MR) overleg op
Hoofddorp,
13 september
2017
donderdag
6 juli jl. door
de
medezeggenschapsraad en directie van
CBS de Brandaris.

Met deze brief willen wij u op de hoogte
brengen van de verhoging van de
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wind is zij dus op zoek gegaan naar het
mooiste plaatje.

Wij hopen u middels dit schrijven
voldoende te hebben geïnformeerd.

Ze heeft op Texel de volgende foto
gemaakt en doet mee aan de NRC
fotowedstrijd:

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)

De Brandaris profileert zich!

Stabiliteit
Sinds 2014 geen groepen opgedeeld of naar huis gestuurd

Stem op haar foto :

Foto

https://foto.nrc.nl/Picture/view/26233?

Daisy Schrama-Beelen, moeder van Fleur
schrijft:

Groeten
Daisy Schrama-Beelen

Fleur Schrama uit klas 7a heeft de
stakingsdag van 5 oktober nuttig besteed.
Zij is die dag naar Texel geweest waar zij
onder andere de vuurtoren heeft
beklommen. Boven op de toren stond er
zoveel wind dat haar zusje Myrthe (klas 1b)
letterlijk werd ingeblazen. Fleur is dol op
fotograferen. Ondanks de stormachtige

BMX
Naftascha Burger, moeder van Stefan
schrijft:
Stefan Burger heeft afgelopen jaar
meegedaan aan de BMX-wedstrijden
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voor een plek in het klassement van de
Noord-Holland cup.
Vol enthousiasme en overgave heeft hij
diverse zondagen op de bmx-banen in het
Noord-Hollandse landschap de verschillende
manches gereden. Een spannende
aangelegenheid waarbij wedstrijdspanning
geleidelijk overging in wedstrijdpret.
Daarom is hij zo trots op deze mooie beker,
die hij op de allerlaatste wedstrijddag in
ontvangst mocht nemen.
Met vriendelijke groet
Naftascha Burger

Stefan met de beker!

De jarigen!
Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen!
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NOVEMBER
Ramon Elsholz (2007)
Linn Ganzinotti (2009)
Kailey Hobday (2012)
Sanne van Eijndthoven (2010)
Taha Sahan (2007)
Sepp Homan (2006)
Famke Toele (2006)
Gaby Witte (2008)
Pia Ladru (2012)
Eline de Rijck vd Gracht (2010)
Stella Oorbeek (2010)
Pepijn de Ridder (2005)
Lynn Honing (2009)
Kayne Monterossi (2010)
Yvan Gijsbertse (2007)
Femke Groenewoud (2005)
DECEMBER
Benjamin Verheul (2005)
Serina Gökbas (2008)
Tim van Leijenhorst (2008)
Fleur Schrama (2007)
Joëlle Steenwijk (2008)
Selimcan Beler (2005)
Assia Malik (2008)
Nick van Benten (2008)
Niels Roozendaal (2007)
Jordy van Buuren (2008)
Benjamin Henrich (2007)
Jim Blonk (2007)
Eline Booij (2006)
Mayte den Dekker (2011)
Robin Harting (2007)
Mila de Haan (2007)
Demi Veldhuyzen (2009)
Bente Zoeteman (2006)
Tobias Kerckhoffs (2007)
Daniel Leffers (2011)
Yasmin de Haas (2011)
Renske Schalk (2008)
Maaike van Dijk (2005)
Twan Vennik (2012)
Maiko Tangali (2010)
Vigo Tangali (2010)
Jennifer Smit (2005)
Janny Top (2005)
Jay Jay Rusman (2010)
Jelte Oudshoorn (2006)
Robine Bouwman (2012)

7b
4a
1/2d
4a
6a
8a
7b
5a
1/2a
3a
4b
8b
4b
3a
6a
8b
8a
5a
5a
7a
5a
8a
5a
5a
7a
5c
6b
6a
8a
1/2c
6b
7a
4b
8a
7b
1/2d
1/2c
5a
8a
1/2d
3b
3b
8b
8a
3b
7b
1/2a
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1
4
5
6
7
9
10
10
11
11
16
16
17

JANUARI
Jort Bergman (2009)
Felicia Reingoud (2008)
Sven Leenheer (2010)
Laura Rabelink (2009)
Yuna Fjällström (2007)
Levi Burgers (2009)
Cas de Jong (2008)
Daan Rabelink (2012)
Dailey El Kordi (2012)
Maissane Ibn Salah (2010)
Eline Haasken (2008)
Adam Ibn Salah (2013)
Lou Lou Bakker (2011)

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

De Brandaris profileert zich!

Barbera in “ Engelse supermarkt” in groep 8

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

Professionele
Leergemeenschap
Engels project
Barbera de Graaf, tevens ouder op
onze school, is enthousiast actief op
de Brandaris in het kader van haar
docentenopleiding Engelse taal. Een
mooie aansluiting op het actuele
Internationaliseringsthema “in de
Breedte”.

Stap 2
U klikt op “nieuwsbrief” en “aanmelden”

Stap 3
U vult uw gegevens in
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Het is daarom van groot belang, dat uw
mailadres juist in ons systeem staat.

Stap 4
Klaar! U krijgt de eerstvolgende digitale

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.

Kerstkoor Brandaris

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

De Brandaris profileert zich!

Voor de kinderen van groep 5 t/m 8!
Pier-K en de Burgemeester van
Haarlemmermeer nodigen jullie uit om
mee te zingen met

Opleidingsschool!
Stagiaires
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 grootste pop-up kerstkoor van de
Haarlemmermeer.
De Brandaris gaat hieraan deelnemen!
Samen met verschillende scholen zingen
kinderen uit heel
Haarlemmermeer kerstliedjes in het
Cultuurgebouw van Hoofddorp. De
Burgemeester van Haarlemmermeer zal
aanwezig zijn om de kerstperiode op
deze feestelijke wijze in te luiden en de
kinderen uit Haarlemmermeer in “het
licht” te zetten. Kinderen van groep 5 t/m
8 zijn welkom in een feestelijke versierd
Cultuurgebouw.
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Doen jullie mee? Het gaat om kinderen
vanaf groep 5.
Een kleine groep is ook leuk!
vrijdag 15 december 2017

Volgende nieuwsbrief:
vrijdag
15 december 2017!

Optreden Cultuurgebouw Hoofddorp: 17.0017.45 uur (kinderen worden om 16:30
verwacht)
Er is voor iedereen wat te drinken en
lekkers.














Op de groepswebsite
van www.zangexpress.nl liedjes te
staan om thuis ook te oefenen. De
kinderen krijgen gauw te horen om
welke liedjes het gaat.
Er gaan drie van onze leerkrachten
mee als vertegenwoordiger van
De Brandaris. Kinderen kunnen zich
individueel opgeven.
Er volgt nog een brief voor de
ouders, . Deze brief bevat alle
organisatorische informatie en
aanmeldingsstrookjes.
De juffen verzamelen het aantal
inschrijvingen.
we zoeken dan 1 begeleider per 8
kinderen (dit mogen uiteraard ook
ouders zijn)
We regelen graag met u, ouders
en/of verzorgers het vervoer
van/naar het Cultuurgebouw
Hoofddorp.
Er komen twee momenten aan het
einde van een schooldag om als
groep samen te kunnen oefenen.
Het precieze tijdstip volgt nog!

Met vriendelijke groeten,
Maaike Brouwer
Intern Cultuur Coördinator - ICC
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