CBS de Brandaris maakt deel uit van

Communityschool In de Breedte

…lekker in je vel en optimaal presteren!
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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!

Kerstfeest op de Brandaris 2017
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… wij hebben Zijn ster in het oosten gezien…
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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.
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
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Van de directie
Beste ouders, verzorgers,
In de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar
een terugblik op het fantastische
Sinterklaasfeest op school afgelopen
maand!
Nog even en dan is het kerstfeest. Een
gezellige tijd met elkaar op school en thuis
met de familie!

Dit gaan we dan ook uitgebreid en
feestelijk vieren op 26 april tijdens het
lustrumfeest! De voorbereidingen
worden nu al getroffen.
Wat betreft de Communityschool kan
gemeld worden dat de pilot PeuterKleuter-klas nu echt van start is gegaan.
Ook de werkgroep Engels is gevormd in
het kader van internationalisering op de
Brandaris.

Dit schooljaar is ook hét jaar van kunst,
cultuur en muziek! Zang Express voor
leerkrachten en kinderen is in volle gang!

De Brandaris profileert zich!
Christenen over de hele wereld gedenken in
deze tijd de geboorte van Gods Zoon, Jezus
Christus en daarmee Zijn komst als
Verlosser in deze wereld.
’s Avonds is er zoals altijd het supergezellige
kerstdiner en als het weer het toelaat
samen zingen op het binnenplein!
In deze nieuwsbrief verder aandacht voor:
 Schoolonderzoek eindtoetsen in
Floriande
 Terugblik Sinterklaas
 EHBO diploma groep 8
 Optreden kerstkoor Brandaris
…en nog veel meer!
Schooljaar 2017-2018 is een bijzonder jaar
aangezien de school dit jaar 15 jaar bestaat!

Kortom: een school, volop in beweging!
Veel plezier bij het lezen van deze
nieuwsbrief, gezellige feestdagen en een
heerlijke kerstvakantie toegewenst!
Hartelijke groet,

Leon Dijcks,
Directeur
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De Brandaris profileert zich!
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…lekker in je vel
en optimaal presteren…
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Kerstviering
woensdag 20 december

4

Kerstviering met de kinderen
in de klas overdag
Kerstdiner
om 18.00 u (inloop vanaf 17.45 u)
Samenzang
binnenplein 19.00 u – 19.15 u;
alle hartelijk ouders welkom!

Agenda

52

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie

Nieuwsbrief

Advies groep 8
Advies groep 8
MR 5

Studiemiddag team

Sinterklaasfeest weer fantastisch!
December 2017
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Oudervereniging 4

Het was weer een geweldig feest op 5
december en wat waren de surprises
weer prachtig! Een foto-impressie:

Kerstviering in de klas overdag
Kerstdiner om 18.00 u (inloop vanaf
17.45 u)
Samenzang binnenplein 19.00 u –
19.15 u
Foute kersttruiendag!
Kinderen ´s middags vrij

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie

Yeaaaaahh! Pepernoten bakken o.l.v.
deskundige ouders

Kerstvakantie
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Sint en de Pieten op de foto

Dikke pret

Sint in de klas; hier bij groep 1-2 d

Surprises uitpakken in de klas

Ouders van de oudervereniging zorgden
voor heerlijke koffie, thee en koek

Polonaise in de gymzaal
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Nieuwe leerlingen!

Kinderen treden op voor de Sint

Hier is mijn aanmeldingsformulier!

prachtige surprises!

…en hier dat van mij☺
We begroeten natuurlijk graag nieuwe
leerlingen op onze school! Worden
broertjes en zusjes binnenkort 4 jaar, laat
u het dan even weten? Dan kunnen we
daar al rekening mee houden in de
prognoses voor 2018-2019.

Groep 6a
…op visite bij meester Leon…

Ik ben Sinterklaas, echt waar!

Dat was even druk in de directiekamer
toen de hele groep 6a op visite kwam bij
meester Leon. Heel gezellig natuurlijk en
dat is aan de foto af te lezen!☺
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“The Rhythm Is Gonna Get You”. De
musical is te zien in het Beatrix theater in
Utrecht.
Komen jullie ook een keer kijken? Het is
een swingende en ontroerende musical.
Echt een aanrader! 
Yuna Fjällström (groep 7b)

Met z’n allen in de directiekamer!☺

De Brandaris profileert zich!

Yuna als Gloria Estefan

Juf Erica in het zonnetje gezet

Kwaliteit
Eindscores Centrale Eindtoets boven landelijk gemiddelde
Hoogste score centrale eindtoets in Floriande

Yuna is Gloria Estefan!
Musical “On Your Feet!”
Hallo allemaal,
Ik speel de rol van de jonge Gloria in de
musical “On Your Feet!” van Stage
Entertainment. Het is voor mij de 1e keer dat
ik mee doe met een grote musicalproductie
en ik vind het heel erg leuk om te doen. Elke
show is weer een feestje! 
De musical gaat over het leven van Gloria
en Emilio Estefan van de Miami Sound
Machine. Deze groep scoorde in de jaren 80
en 90 veel hits zoals “Conga”, “Dr. Beat” en

Juf Erica met de ontvangen bloemen
Deze maand vierden we met juf Erica,
dat ze 25 jaar in het onderwijs werkzaam
is.
Een mijlpaal en grote felicitatie waard!
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Welkom
Marijt van Kesteren heten we van harte
welkom. Ze wordt onze nieuwe
leesconsulent en gaat daarmee Henny
Blijleven op de Brandaris vervangen. We
bedanken Henny heel hartelijk voor haar
inzet op de Brandaris afgelopen jaren!

Ouderverenigingslid Paul Wind en zijn
vrouw Daniëlle zorgden afgelopen
maand voor appeltjes voor de dorst en
deelden deze uit op school!

Zang Express voor de leraren

Onze leescoördinatoren, Tessa en Corrie,
zullen veel met Marijt te maken hebben.

Het enthousiasme spat ervan af!
Henny, Tessa en Marijt

Appeltjes voor de dorst

Op hun vrije zaterdagen gingen
verschillende collega’s in opleiding bij
Zang Express en haalden hun certificaat
om onze Brandaris-kinderen nog beter
muziekles te kunnen geven! Chapeau!

EHBO diploma in groep 8!
Afgelopen maand haalden vrijwel alle
leerlingen van groep 8 hun EHBOdiploma! Van harte gefeliciteerd!

De officiële uitreiking

Paul en Daniëlle Wind
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Super prestaties natuurlijk voor de
meiden.
Nu zijn ze al druk aan het trainen voor de
ranking wedstrijden, die begonnen zijn
en we hopen dat ze in 2018 weer naar
een EK en WK mogen!

Hoera! Ik heb mijn EHBO certificaat!

In de prijzen met dansen

De Brandaris profileert zich!

Wereldkampioen!
Een trotse moeder schrijft:
In oktober zijn Jennifer uit groep 8, Loyce en
Quinty uit groep 7 met de dansschool
richting Denemarken gegaan om mee te
doen aan het WK hiphop.
De meiden zij in de categorie formations
Salute 3e geworden; Quinty en Loyce met
hun duo 13e van de wereld en Quinty is met
haar team 2CREW4U wereldkampioen
geworden!

Jordy van Buuren heeft deze prijzen
gewonnen met dansen! Proficiat!

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

De Brandaris profileert zich!

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.☺

Communityschool!

Toch wordt het ook op de Brandaris steeds
moeilijker om vervanging bij ziekte te
realiseren!

Peuter-kleuterpilot
Internationaliseringspilot
dagarrangementen

Laarbi bij de Sint
Onze gewaardeerde conciërge, Laarbi,
werd tijdens het Meer Primair
Sinterklaasfeest op het podium geroepen bij
Sinterklaas. Hij was afgelopen week weer
op school dus Piet heeft hem gelukkig niet
meegenomen naar Spanje!☺

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.

Laarbi bij de Sint

Eerste schooldag

4 sep 2017

Meer Primair Dag

5 okt > onderwijs-stakingsdag

Herfstvakantie

23-27 okt

Sinterklaas

5 dec 12.30 u vrij
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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

Ma
Ma
Do
Di
Ma
Wo
Do

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
Wo
Do
Di
Wo
Do
Vr

7 november
9 november
10 november
13 november
17 november
20 november
23 november
28 november
5 december
6 december
7 december
12 december
13 december
21 december
22 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
Algemene Ledenvergadering OV
Versieren kerstfeest
Oudervereniging (4)
MR (4)
Kerstdiner
’s Middags vrij

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
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

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

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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Bestellen luizenzakken en t-shirts

Verhoging ouderbijdrage

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

Geachte ouders, verzorgers,

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!

Met deze brief willen wij u op de hoogte
brengen van de verhoging van de
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
donderdag 6 juli jl. door de
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medezeggenschapsraad en directie van CBS
de Brandaris.

Wij hopen u middels dit schrijven
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)

De Brandaris profileert zich!

Stabiliteit
Sinds 2014 geen groepen opgedeeld of naar huis gestuurd

De jarigen!

15
15
16
16
18
20
26
26
27
27
29
30
31
1
4
5
6
7
9
10
10
11
11
16
16
17
23
24
25
25
26
27
28
28
29
29
30
31

DECEMBER 2017
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)
JANUARI 2018
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)
Mick Weijenberg (2007)
Tishara Rozenblad (2010)
Isa van der Graaf (2006)
Thijmen Schalk (2006)
Alyssa Passial (2011)
Rosalie Weijers (2006)
Sam van Leijenhorst (2007)
Daan Rosenbach (2010)
Luchera Tupamahu (2006)
Max van Wijk (2009)
Esperanza Reingoud (2012)
Benjamin Pannenborg (2011)

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

Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen!
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De Brandaris profileert zich!

Stap 3
U vult uw gegevens in

Professionele
Leergemeenschap

Stap 4
Klaar! U krijgt de eerstvolgende

Hoe ontvangt u vanaf nu de
digitale nieuwsbrief per mail?

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

Stap 1
U gaat naar onze website
www.cbsdebrandaris.nl

De Brandaris profileert zich!

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

Opleidingsschool!
Stagiaires
Nieuw e-mailsysteem
Aan alle ouders is een testmail gestuurd
vanuit ons leerlingvolgsysteem
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Parnassys. Dit schooljaar gaat berichtgeving
per mail via dit systeem verlopen.

Kerstkoor Brandaris!

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.

Kerstdisco in groep 6a!
Katja Ganzinotti, ouder uit groep 6a schrijft:
Afgelopen vrijdag zijn de meiden van 6a met
z’n allen naar de "glitter- en kerstdisco”
geweest.

Samen met verschillende scholen zongen
kinderen uit heel Haarlemmermeer 15
december jl. kerstliedjes in het feestelijke
versierd Cultuurgebouw van Hoofddorp.
De Burgemeester van
Haarlemmermeer was aanwezig om de
kerstperiode op deze feestelijke wijze in
te luiden en de kinderen uit
Haarlemmermeer in “het licht” te zetten.
vrijdag 15 december 2017

Dagen van te voren begonnen de
voorbereiding al: wie trekt wat aan en
welke make up zal ik op doen? Ze hadden er
zoveel zin in!
Het was dan ook een super gezellige avond!
Veel gedanst, cola gedronken en gesnoept.
En alle meiden zagen er prachtig uit!

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

17 | P a g i n a

Verzamelen voor het goede doel!

Michael Oldenhof, ouder op de Brandaris,
schrijft:
Wie kent ze niet, de spaaracties van Albert
Heijn waarbij je 160 plaatjes kan
verzamelen en in een boek kan plakken. Dit
jaar zijn er 2 verzamel acties geweest met
plaatjes. In het voorjaar de
ruimtevaartplaatjes en in het najaar de
Freek Vonk plaatjes. Samen met mijn gezin
hebben we het voor elkaar gekregen om
ruim 150 Freek Vonk boeken compleet te
verzamelen met de daarbij behorende
plaatjes. Allemaal uitgezocht en op volgorde
gelegd. Wij hebben meer dan 24.000
plaatjes door onze handen heen laten gaan.

Onze kinderen hebben geregeld bij de AH
gestaan om de plaatjes in ontvangst te
nemen, misschien wel die van u. Via
Facebook hebben wij oproepen gedaan
of wij de dubbele plaatjes mochten
ophalen. Dit leverde bij de eerste ronde
al vele duizenden plaatjes op. Gedurende
de weken erna heb ik nog meerdere
rondes gereden in Hoofddorp en NieuwVennep. Bij 76 boeken dachten we te
moeten stoppen, maar de aanbiedingen
bleven maar binnen komen. Toen zagen
we dat er een stapel boeken in een kar
lagen op school. Deze mochten we van
een juf mee nemen. Ruim 1 week later
wilde we echt gaan afronden met
verzamelen en vroegen we nog specifieke
nummers, maar nu ook weer kregen we
vele plaatjes aangeboden, het resultaat
van deze aanbiedingen kunt u zien op de
foto. Tegelijktijdig vond ik nog een
complete doos in de kar met ruim 50
boeken. Deze doos mocht ik meenemen
van Leon. Vandaag de dag hebben we
nog vele duizenden plaatjes in huis en
zijn we nog steeds niet gestopt, wel even
een onderbreking ingelast.

“Waarom”, vraagt u zich wellicht af.
Vorig jaar zijn we in contact gekomen met
een vrijwilligster die al enige tijd bezig was
met dit soort verzamelacties. Zij brengt de
boeken naar kinderen in diverse
ziekenhuizen en plakt dan samen met de
kinderen de plaatjes in de boeken. De
ouders van deze kinderen hebben vaak niet
de tijd om aan deze acties mee te doen.
Helaas hebben wij hier ook mee te maken
gehad en weten hoe je geleefd wordt in een
dergelijke periode.

Onze dank gaat dan ook uit naar de
bewoners van Hoofddorp en NieuwVennep, CBS De Brandaris voor de vele
boeken en vrijwilligsters voor het
rondbrengen van de boeken.
Michael Oldenhof
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Volgende nieuwsbrief:
vrijdag
19 januari 2018!
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