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

Brandaris-lustrumfeest!

26 april 2018

Hoera!!!
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Avondvierdaagse Floriande 2018 voor de Brandaris
De derde editie van de Avondvierdaagse Floriande start dit jaar op dinsdag 26 juni en duurt tot
en met vrijdag 29 juni 2018! Ook dit jaar willen we er weer een feestelijke evenement van
maken. De start en finish zijn weer in de wijk op de parkeerplaats van het SKWA /
Haarlemmermeerlyceum locatie Zuidrand. De laatste avond zal opnieuw extra feestelijk zijn;
dan starten en finishen we op het plein van winkelcentrum Floriande.
Je kunt je dit jaar inschrijven tot en met 17 mei via de volgende link: http://bit.ly/2pPbcm8. Je
kunt dan de kosten overmaken op rekeningnummer NL88INGB0009642370 ten name van
Oudervereniging CBS de Brandaris o.v.v. naam kind(eren) en klas(sen).
Als je 4 avonden meeloopt krijg je een medaille, deze kosten zijn € 6,50,-. Je kunt ook 1 avond
meelopen; dan krijg je dit jaar een dag medaille! Deze kosten zijn € 3,50,Op 20, 25 april en 16 mei zal de A4d commissie ook weer vol enthousiasme in de gang van De
Brandaris aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden of te assisteren bij de
inschrijving. U kunt via www.facebook.com/a4dfloriande alle informatie over de
Avondvierdaagse vinden of zoek op Facebook op Avond4daagse Floriande. Je kunt de pagina
liken om automatisch alle updates te ontvangen.
Wil je ons helpen om de avondvierdaagse mogelijk te maken? Graag! We zoeken ouders die
willen helpen bij de start/finish, onderweg eten/drinken willen uitdelen en verkeersregelaars.
Stuur ons een mailtje via e-mail: a4d.cbs.de.brandaris@gmail.com
Commissie Avond4daagse Floriande De Brandaris
Karin, Brigitte, Margreet, Xiomara
Hieronder volgt de belangrijke informatie overzichtelijk weergegeven.

3e Avond4daagse Floriande
Data

26, 27, 28 en 29 juni 2018

Afstanden

5 km en 10 km

Kosten

€ 6,50- voor 4 dagen en € 3,50- voor 1 dag

Inschrijving tot en
met 17 mei

via de volgende link: http://bit.ly/2pPbcm8 je kunt dan de kosten
overmaken op rekeningnummer NL88INGB0009642370 ten name
van Oudervereniging CBS de Brandaris

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

3|Pagina

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 deze extra dikke nieuwsbrief o.a.
aandacht voor:









Lustrumfeest Brandaris 15 jaar
Koningsspelen
Tevredenheidspeiling
Staking 14 maart; terugblik
Privacy beleid
Engels op de Brandaris
Brandaris podiummoment!
Pasen terugblik

…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
volgende week donderdag 26 april
tijdens het lustrumfeest! Een aparte
uitnodiging volgt nog of is reeds
verzonden.
De Communityschool krijgt steeds
meer vorm. De pilot Peuter-Kleuterklas draait inmiddels 5 maanden en
ook de leerwerkgroep Engels is
gevormd in het kader van
internationalisering op de Brandaris.
We hopen volgend schooljaar een
Engelse methode voor de groepen 1-8
in gebruik te gaan nemen.

prominente plek in. Muziek- en dansonderwijs
krijgt een enorme boost op onze school!
Regelmatig zullen er muzikale
podiummomenten zijn met alle leerlingen en
leerkrachten in onze aula. Kortom: De
Brandaris is volop in beweging!
Tot slot: oudertevredenheid. Vaak vraag ik
ouders ’s ochtends bij de ingang of ze nog
tevreden zijn over onze school? Vrijwel altijd
krijg ik te horen dat ze heel tevreden zijn en
daar ben ik natuurlijk heel blij mee! Ouders
echter, die aandachtspunten hebben en die
willen delen, zijn uiteraard ook zeer welkom!
Hierbij van harte uitgenodigd!
In deze maand april worden ouders, leraren en
leerlingen gevraagd een aantal vragen te
beantwoorden in de
oudertevredenheidspeiling. Hiervoor worden
de bij ons van u bekende mailadressen
gebruikt.
Veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief
en alvast een mooie meivakantie!
Hartelijke groet,
Leon Dijcks, Directeur

De Brandaris profileert zich!

In dit jaar van kunst, cultuur en
muziek neemt Zang Express voor
zowel leerkrachten als kinderen een

…lekker in je vel
en optimaal presteren…
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Lustrumfeest!
Het lustrumfeest komt eraan. De Brandaris
bestaat 15 jaar! Op donderdag 26 april
wordt een groots feest georganiseerd met
prachtige activiteiten. Een aparte
informatiebrief hierover kunt u binnenkort
tegemoet zien!

Pinkstermaandag
Schoolkamp
Schoolkamp

Fotograaf
groepsfoto’s / schoolfoto /
individuele foto’s (ook gr 8)
OV 7
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Wandelen voor water
Vol enthousiasme gingen
leerkrachten, kinderen en een aantal
ouders op pad voor het goede doel:
waterputten in Afrika! We zijn
benieuwd naar de opbrengst!

Daar gaan we dan

Hey hey!

Mooi weer!

Samen op stap
Met Dieuwertje Blok op de foto!
CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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Nieuwe chromebooks

Week van het geld

We zijn onwijs blij met de nieuw
aangeschafte chromebooks waar onze
leerlingen mee aan de slag kunnen!

Tijdens de week van het geld werden er weer
mooie gastlessen gegeven door gastdocenten,
die doorgaans op een bank werken!

Verkeerscertificaat

Filmpjes maken

De Brandaris heeft ook voor komend
schooljaar weer het
verkeerscertificaat “Veilige School”
bemachtigd. Jon Blanché van Veilig
Verkeer Nederland stelde vast, dat de
Brandaris aan de gevraagde eisen
voldoet!

Echt filmpjes maken! Ja, dat gebeurde
afgelopen maand in de verschillende groepen
waarbij regelmatig ouders uitgenodigd werden
om de prachtige resultaten te bewonderen!
Maar ook de leerkrachten werden hierin
getraind tijdens een studiedag. Ook dit stuk
expressie maakt deel uit van de subsidie kunst,
cultuur en muziek, die de Brandaris kreeg
toegewezen.
CBS De Brandaris viert haar derde lustrum! Om
ons 15 jarig bestaan een extra feestelijk tintje
te geven, hebben de juffen en meesters samen
feestfilmpjes gemaakt. U kunt ze vinden op:

https://vimeo.com/channels/brandaris/videos
Een paar Quotes van de deelnemers
afgelopen week
Jon Blanché van VVN is tevreden!

- Leuke, creatieve workshop met een
eigen filmpje aan het einde. Heel leuk
resultaat. Goede uitleg.
- Inspirerend! Vol enthousiasme aan het
werk! Plezier!

CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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- Super origineel. Voelde mezelf
een regisseur, producer, editor,
scriptschrijver… Alles in een! Tof
resultaat! Xio
- Leuk!!! Creatief !

Materialen genoeg!
Trots op het resultaat

Met z’n allen naar de filmpjes kijken

Samenwerken

Trots op het resultaat

Alles bij elkaar zoeken

Kijk, met deze collage is het begonnen
CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl

9|Pagina

Juf Suzanne over de Brandaris
De Brandaris, wat een fijne school om te
werken!

Precisiewerk….

Toen ik met mijn gezin in augustus 2015 van
Den Haag naar Hillegom verhuisde, heb ik er
bewust voor gekozen om een tijd in de
invalpool te gaan werken. Ik wilde graag op
verschillende scholen rondkijken, werkervaring
op doen en vooral ontdekken op welke school
ik me fijn voelde en in de toekomst zelf zou
willen werken.

Teambuilding
Afgelopen maand vulde het grote
Brandaristeam het bowlingcentrum
om na een gezellig potje bowlen de
avond gezellig af te sluiten met een
heerlijk etentje!
Juf Suzanne van der Zijden, groep 7b

Bowlen met elkaar!

Tutorlezen
Op de Brandaris vindt tutorlezen
plaats waarbij oudere leerlingen met
de jonge leerlingen uit groep 3 lezen!

Ik heb op meer dan 10 verschillende scholen
gewerkt en de verschillen zijn echt enorm. Op
de ene school is het de directeur die alles
bepaalt. Dat merk je meteen; de sfeer is
anders, leerkrachten durven niets te zeggen en
doen maar wat hen op gedragen wordt. Op
weer andere scholen is de werkdruk enorm.
Vooral de leerkrachten op de wat kleinere
scholen hebben het zwaar. Ik heb ook op
scholen gewerkt, waar ik de sfeer niet goed
vond. Collega’s die over elkaar praten, elkaar
negeren en zelfs openlijk ruzie maken. Geen
fijne plek om te werken.
Ook heb ik een aantal keer ingevallen op ‘De
Brandaris’. Ik voelde me hier meteen welkom:
ik werd goed ontvangen en op weg geholpen.
Er kwam ook meerdere keren een collega langs
om te vragen hoe het ging en ik kon ook altijd
wel bij iemand terecht met vragen. Dat heb ik
als heel prettig ervaren, want ook dat is echt
niet overal zo!

CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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De Brandaris stond dan ook boven aan
mijn lijstje van scholen, waar ik wél
zou willen werken. En nu ik er
inmiddels een half jaar werk, wil ik
hier niet meer weg. We zijn een fijn
team! We mogen onze mening zeggen
en met ideeën komen, we werken
goed samen en vergeleken met
andere scholen zijn hier veel dingen
wél goed georganiseerd en geregeld.
We kunnen bij elkaar terecht als er
wat is en helpen elkaar. Deze
positiviteit stralen we ook uit naar de
kinderen. Elke dag zie ik 28 lachende
gezichten mijn klas in komen en
tijdens het buitenspelen zie ik ook veel
vrolijke gezichten. De Brandaris is niet
alleen een fijne school voor de
leerkrachten, maar ook voor de
kinderen. Daar moeten we met z’n
allen super trots op zijn.

Welkom juf Claudia 1-2d

(Intern Cultuur Coördinator) Samen met juf
Maaike is zij verantwoordelijk voor het
cultuuronderwijs op onze school!

De certificering

Studenten aan de slag met plein
De Brandaris werkt graag samen met stagiaires
en opleidingsinstituten. Zo leren jongeren van
ouderen en ouderen van jongeren. Zo ook het
viertal studenten op de foto hieronder, die de
opdracht hebben om voor de schoolpleinen
een mooi ontwerp te maken.

We heten juf Claudia welkom in groep
1-2d na het plotselinge vertrek van juf
Charlotte, die een andere baan
aanvaardde in haar eigen omgeving.

Ontwerpers!

Les in groepen 5

Juf Claudia

Juf Xiomara gecertificeerd ICC’r
We feliciteren juf Xiomara met het
behalen van het certificaat ICC’r
CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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De drie groepen vijf werden bij elkaar
gevoegd voor een interessante en
gezellige gastles in het kader van
wandelen voor water!

Welkom juf Dion

Werkbezoek Bijlmer
Een deel van het Brandaristeam was vorige
maand op werkbezoek in de Bijlmermeer. Daar
werd basisschool het Klaverblad bezocht. Een
bijzondere en leerrijke ervaring!

We heten Dion Masteling van harte
welkom op de Brandaris. Zij zal tijdens
afwezigheid van juf Kim groep 3
lesgeven op maandag en dinsdag.

Juf Dion Masteling

Juf Brenda
Juf Brenda was kort geleden op school
met haar pasgeboren zoon Mateo.
We wensen haar nog een mooi
zwangerschapsverlof toe!

Studiedagen
We kijken terug op mooie studiedagen in
maart. De leerwerkgroepen binnen onze
professionele leergemeenschap hebben zich
op enthousiaste en professionele wijze
gepresenteerd. Ook was er volop ruimte voor
werkoverleg en onderling contact hetgeen de
teamgeest van ons fijne team alleen maar
verder versterkt heeft!

Dirk van de Broek verstrekt ijs
Dirk van de Broek heeft ijsjes “gesponsord”
omdat in één van de op school gemaakte
filmpjes (zie elders) Dirk van de Broek
voorkwam. Wat een mooi gebaar!
CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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twee jaar geleden namen we afscheid van
deze gewaardeerde collega’s. Ze maken het
goed zoals op de foto te zien is en dat is fijn!

Welkom op de Brandaris!

Juf Jeannette en juf Johanna

Oudertevredenheidspeiling

Hierbij mijn aanmeldformulier…☺

De ouder- , leerkracht en
leerlingtevredenheidspeiling is gestart deze
maand. We hopen als school weer van u te
horen wat goed gaat en beter zou kunnen. We
zijn een lerende organisatie!

De jaarlijkse fietscontrole!

GGDFlits Doe mee met de
Kindermonitor

Wel zo veilig!

Hoog bezoek…☺
Blij verrast waren we want juf
Jeannette en juf Johanna brachten de
Brandaris een bezoekje. Alweer bijna

Op 8 maart kreeg een grote groep ouders in de
regio Kennemerland een uitnodiging voor de
Kindermonitor. Dit is een groot onderzoek van
GGD en JGZ Kennemerland naar de
gezondheid, welzijn en leefstijl van 0 t/m 11-
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jarige kinderen. Bent u ook
uitgenodigd? Vul dan de online
vragenlijst in.
De vragen gaan over gezondheid,
beweging, voeding, pesten, opvoeding
en meer. Om een zo betrouwbaar
mogelijk beeld te krijgen van de
kinderen in de regio, is het belangrijk
dat zoveel mogelijk ouders mee doen.
Gemeenten, scholen en
jeugdorganisaties kunnen met de
resultaten van het onderzoek beter
bepalen of er andere activiteiten of
voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld
meer speelplekken in de buurt of
extra opvoedspreekuren.

Dopjes
Juf Gerrie spaart dopjes voor het
goede doel en werd blij verrast met
zakken vol dopjes!

dit geld worden scholen gebouwd volgens de
lokale richtlijnen. Hierdoor worden de scholen
goedgekeurd door de overheid en stelt de
overheid leerkrachten aan in deze scholen. Dit
bevordert de werkgelegenheid. Kinderen
moeten vaak overdag hun eigen maaltijd bij
elkaar zoeken. Door het bouwen van kassen bij
de scholen kunnen de scholen zelf hun eigen
voedsel verbouwen voor de maaltijden voor de
schoolgaande kinderen. Zo hebben de
kinderen de tijd om naar school te gaan.
www.childslife.nl
Juf Gerrie

AVS congres
In maart vond het jaarlijkse congres voor
schoolleiders plaats. AVS = Algemene
Vereniging van Schoolleiders. Een mooie dag
waarop onder meer gekeken is naar de actuele
situatie in het basisonderwijs. Op de foto een
vijftal directeuren van Meer Primair, genomen
door bureau Succes, dat overigens ook
verantwoordelijk is voor onze
tevredenheidspeiling.

Bedankt iedereen
De kinderen van groep 6B verzamelen
plastic doppen om zo kinderen in
extreme armoede ten minste 1
warme maaltijd per dag te kunnen
geven. Gelukkig zijn er al steeds meer
kinderen uit andere groepen die ook
meehelpen met het verzamelen van
doppen. We hebben zo al vele zakken
gevuld! Het is bovendien ook nog
goed voor het milieu, want van de
ingezamelde dopjes worden
duurzame producten gemaakt zoals
auto-onderdelen, tuinstoelen en
plastic pallets! Van de opbrengst van

De congreshal
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Collage-maker
De kinderen van groep 7 gingen in
maart enthousiast aan de slag met
“the collage-maker”!

Voetbalkampioenen!

We zijn weer trots op onze
voetbalkampioenen!
De meisjes van groep 4a zijn 1e geworden met
schoolvoetbal!

Bibliotheekles in groep 7
In het kader van boekpromotie vinden er
regelmatig lessen plaats door
bibliotheekmedewerkers zoals hieronder te
zien is in groep 7.
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doen een kleine stage. De methode Zang
Express is ons uitgangspunt. De kinderen zijn
op dit moment allemaal het lied ‘Fitlala’ aan
het oefenen voor de Koningsspelen.

Cultuuronderwijs
Het reilen en zeilen van Kunst en
Cultuur
Ik wil dit keer iets vertellen over
Marijke Admiraal. Zij speelt zelf
professioneel klarinet en geeft
muziekles bij Pier K. Marijke is dit
schooljaar en schooljaar 2018/2019
aan De Brandaris verbonden.

Verder zijn we in een PILOT podiummomenten
aan het uitwerken. We hebben het idee
opgevat om een paar keer per schooljaar met
de hele school te zingen in de aula. De groepen
mogen dan in koppels een lied van Zang
Express ten gehore brengen. De Commissie
Zang Express is daar hard mee bezig. Op den
duur wordt u als ouders en verzorgers daar
ook voor uitgenodigd!
Verder heeft juf Xiomara ook haar certificaat
voor Cultuur Coördinator behaald.
Zij gaat met mij meedenken wat betreft kunst
en cultuur op de Brandaris, waar ik natuurlijk
blij mee ben! Samen gaan wij verder werken
vanuit het motto:
‘Leren presenteren: Vertel je verhaal!’
We zullen u daar in de loop van de tijd meer
over vertellen.
Met vriendelijke groeten,
Maaike Brouwer
Intern Cultuur Coördinator

Luchtkwaliteit onderzoek
Alwin Veldboom is ingehuurd om komende
maand op het gebied van duurzaamheid te
onderzoeken wat beter kan in ons
schoolcomplex. Daarbij kan gedacht worden
aan luchtkwaliteit, gescheiden afval,
zonnepaneelopbrengst en dergelijke.

Marijke Admiraal van Pier K
Marijke helpt de leerkrachten een
nieuwe impuls te geven aan hun
zang/muzieklessen. Alle leerkrachten
CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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Pasen en voorjaar

De Brandaris profileert zich!

Het voorjaar dient zich aan en
daarmee het nieuwe leven in de
prachtige natuur!
Op de Brandaris wordt jaarlijks ook
uitgebreid aandacht besteed aan het
Paasfeest.
De dag werd begonnen met een
heerlijk Paasontbijt dat op
voortreffelijke wijze werd verzorgd
door onze enthousiaste
Oudervereniging!
Uiteraard werd stil gestaan bij de
Bijbelse betekenis van Pasen; het
lijden, sterven en de opstanding van
Jezus Christus, Gods Zoon! In elke klas
was er zo een moment van bezinning
en stilstaan bij deze onuitwisbare
gebeurtenis.

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

Staking 14 maart
De PO-raad riep woensdag 14 maart op tot
een staking in Noord-Holland vanwege onder
meer de hoge werkdruk in het onderwijs. De
stakingsbereidheid op de scholen was heel
groot.

Stakingsdag op het museumplein

CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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Centrale Eindtoets 2018
Als deze nieuwsbrief verschijnt, is de
centrale eindtoets in groep 8 in volle
gang. Altijd een spannend moment in
het schooljaar.

methode gaan gebruiken waarbij native
English speaking persons via het Digibord onze
leerlingen de juiste uitspraak aanleren. We
willen – hoe goed bedoeld ook – onze
leerlingen niet de verkeerde uitspraak
aanleren, waardoor het voortgezet onderwijs
moet gaan investeren om het fout
aangeleerde weer ongedaan te maken. Wat
we gaan doen, willen we meteen goed doen:
methodisch dus!

De Brandaris profileert zich!
Centrale eindtoets 2018 groep 8

Engels op de Brandaris
vanaf groep 1!
Op de Brandaris willen we volgend
schooljaar de Engelse taal methodisch
gaan aanbieden van groep 1 tot en
met groep 8! Een leerwerkgroep
houdt zich hiermee bezig.

In de prijzen! Proficiat!

Wij kiezen niet voor tweetalig of
internationaal onderwijs omdat dit
naar onze mening ten koste gaat van
het Nederlandse taalonderwijs. Wij
willen in de eerste plaats in de
Nederlandse taal investeren.

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.
Engels vinden we daarnaast ook
belangrijk! Daarom willen wij een
CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp tel 023-5618610 e-mail directie@cbsdebrandaris.nl website www.cbsdebrandaris.nl
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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

10 oktober
11 oktober
12 oktober

Di

17 oktober

Vr

20 oktober

Di
Do
Vr
Ma
Vr
Ma
Do

7 november
9 november
10 november
13 november
17 november
20 november
23 november

Di

28 november

Di
Wo
Do
Di
Wo
Wo
Vr

5 december
6 december
7 december
12 december
13 december
20 december
22 december

Ma
Di
Do
Ma
Do

22 januari
23 januari
25 januari
12 februari
22 februari

Vr
Di
Do
Di
Do

16 maart
20 maart
22 maart
27 maart
29 maart

Di
Ma
Di
Di

3 april
9 april
10 april
17 april

Di

17 april

Vr
Do

20 april
26 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)
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
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 start (3 dagen)
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

Vr

27 april

Di
Ma
Di
Vr

15 mei
21 mei
22 mei
25 mei

Ma

28 mei

Di
Wo
Do
Di
Do

5 juni
6 juni
7 juni
12 juni
14 juni

Di
Wo
Do
Di

26 juni
4 juli
5 juli
10 juli

Wo
Vr
Ma
Di
Wo
Vr

11 juli
13 juli
16 juli
17 juli
18 juli
20 juli

Ma

3 september

Koningsdag; vrije dag
Meivakantie
ma 30 april t/m vr 11 mei 2018
MR (8)
2e Pinksterdag
Schoolkamp t/m 24 mei
Schoolfotograaf / groep 8
afwezig
Schoolfotograaf /
Oudervereniging (7)
Schoolreis 1-7
Sponsorloop voor nieuwe tenues
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!

Opleidingsschool!

Stagiaires
Oudervereniging
De oudervereniging van CBS de Brandaris heeft
zich verzameld op Facebook.
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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.

Bestellen luizenzakken en t-shirts
De site voor bestellen van luizenzakken en Tshirts : http://brd.decroshop.nl
Vakantiedata en vrije dagen 2017-2018
De activiteiten, die al plaatsgevonden hebben
worden in het grijs weergegeven.
Eerste schooldag

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!

Meer Primair Dag

4 sep 2017
5 okt > onderwijsstakingsdag

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

Hoera… mijn zwemdiploma!

De Brandaris profileert zich!

Waarden en normen
Vreedzame school
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Groepen 7 naar de Toolenburgerplas

Snuffelstage bij bewegingsonderwijs

Na hard werken aan de entreetoets was
het dan toch afgelopen vrijdag zover: de
groepen 7 gingen heerlijk naar de
Toolenburgerplas. Dat was bij het mooie
weer een mooie belevenis.

Oud-leerling Myron oriënteert zich tijdens zijn
snuffelstage op het bewegingsonderwijs op de
Brandaris.

Meester Martijn en stagiaire Myron

De Brandaris profileert zich!

Trommellessen
In het kader van muziekonderwijs deze
maand speciale trommellessen zoals
hieronder in groep 3!

Communityschool!
Peuter-kleuterpilot
Internationaliseringspilot
dagarrangementen
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Plusklas

Prachtige collages

Om kinderen extra uit te dagen krijgen
Heeft u al eens gekeken naar de prachtige collages,
kinderen in de plus- of MGT-klas bijzonder die in school hangen? Zoals hieronder bijvoorbeeld
lesaanbod en opdrachten op hoger niveau bij groep 7.
zoals hieronder te zien is bij een
techniekopdracht.

Begeleiding onderwijsassistent
Aan de hand van een strak schema worden
op de Brandaris kinderen extra begeleid
door onze onderwijsassistenten, zoals in dit
geval door juf Sengül.
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Groep 7 naar het Rijksmuseum
Groep 7a ging onlangs met de hele
groep en onder begeleiding van
leerkrachten en ouders naar het
Amsterdamse Rijksmuseum. Een
prachtige belevenis!

Fijn dat deze ouders meegingen!

Groep 7 bij het Rijksmuseum

Privacybeleid
In verband met nieuwe Europese
wetgeving op het gebied van privacy
buigt Meer Primair zich momenteel
over de gevolgen voor de scholen.
Wat mag nog wel en wat mag niet
meer. In mei moet de wet ingaan. U
gaat hier meer over horen.

Verhoging ouderbijdrage

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
medezeggenschapsraad en directie van CBS de
Brandaris.
Hoofddorp, 13 september 2017

Geachte ouders, verzorgers,
Met deze brief willen wij u op de
hoogte brengen van de verhoging van
de ouderbijdrage van het schooljaar
2017- 2018.

Wij hopen u middels dit schrijven voldoende te
hebben geïnformeerd.
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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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Stabiliteit
Sinds 2014 geen groepen opgedeeld of naar huis
gestuurd

De jarigen!
Hieperdepiep? Hoera voor de jarigen!

13
15
16
19
19
21
21
21

APRIL 2018
Tebogo van der Waal (2011)
Aylin Atak (2008)
Laura Ensink (2006)
Lara Donker (2007)
Sanne Vos (2006)
Boaz de Graaf (2010)
Amy Leffers (2010)
Joao Pinto (2011)

Gr
3b
6a
8b
7a
8b
4a
4b
3a

23
24
26
26
27
27
28
28
28
28
28
29
30
30
4
5
6
7
8
10
10
11
14
15
16
16
16
16
19
19
20
20
20
21
21
21
21
24
27
28
28
31
3
6
6
7
7

Diya Mangroe (2007)
Tobias de Jong (2007)
David Best (2007)
Kimi Kapteijn (2012)
Haroun El Mayouri (2010)
Dean Neeskens (2010)
Direnç Ergün (2011)
Elisa Ergün (2011)
Isabel Kok (2009)
Thom Kok (2009)
Jenny Oorbeek (2006)
Kemal Beler (2009)
Sanne Breur (2008)
Iza de Haas (2010)
MEI 2018
Tjore Pannenborg (2013)
Finn Rietdijk (2012)
Tycharo Azijnman (2007)
Noa Bood (2007)
Raff Spek (2010)
Emily Chow (2007)
Merna Shali (2010)
Sven Bouwman (2009)
Nienke Granneman (2006)
Rolien Sulaiman (2012)
Isabella de Graaf (2008)
Olivier den Heijer (2008)
Dani Verlinde (2009)
Eva van der Zwaard (2006)
Lukas Michaëlis (2011)
Damien Oldenhof (2010)
Noa Bank (2006)
Mick Blonk (2009)
Mikey van Buuren (2007)
Kimberly Dols (2008)
Jack van Loon (2007)
Thomas Snoek (2007)
Roel Willems (2009)
Jimmy-Dean Read (2013)
Mirza de Haan (2010)
Rianne Noordman (2008)
Merel Oudshoorn (2011)
Safouan Ben Kaddour (2012)
JUNI 2018
Maaike Bijl (2009)
Mila Sijbrands (2010)
Denahi Waterfort (2009)
Willemijn Buitelaar (2005)
Steyn Mussche (2007)

7b
7b
7a
1/2d
4a
4b
3a
3a
5b
5a
8a
4b
6a
4a
Gr
1/2d
1/2b
7a
7b
4a
7b
4a
5b
8a
1/2d
6b
6b
4a
8b
3b
4b
8a
5b
7a
6b
7b
7b
5a
1/2b
4b
6b
3b
1/2d
Gr
5c
4b
5a
8b
7a
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9
11
13
13
13
13
16
16
19
21
21
22
22
24
25
26
26
27
27
27
27
29
29
30

Pepijn van der Valk (2006)
Sverre van der Feen (2009)
Jonas Cremers (2007)
Tobias Cremers (2007)
Silvano Koopman (2009)
Joah Oosthoek (2013)
Yuna Gijsbertse (2010)
Denny Willems (2007)
Dylan de Jong (2007)
Selsabile Babchi (2009)
Zeynep Öztürk (2011)
Luuk Everaardt (2007)
Vic Everaardt (2007)
Rodin Verlinde (2006)
Jalen Ramazan (2008)
Dex van Riemsdijk (2010)
Denise Zwaan (2008)
Noah Ben Sallah (2009)
Kenan Dogan (2007)
Emma Lo (2012)
Caro Sulaiman (2007)
Renzo Kuiper (2010)
Lindsey Veldman (2007)
Dunya Raissouni (2010)

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

Hij heeft bovendien bij de wedstrijd AjaxTwente in de Arena de tos gegooid en mocht,
ten overstaan van 45000 mensen in het
stadion, de bal hooghouden. Hij heeft deze
maar liefst 337 keer hooggehouden!

Steyn en “zijn” Ajax
Steyn uit groep 7a heeft te horen
gekregen dat hij door is en volgend
jaar mag spelen in AFC Ajax 012. Dit
kreeg hij te horen na een fantastisch
toernooi in Italië, waar hij tegen
mooie Europese topteams heeft
gespeeld. De foto hieronder is tegen
Manchester United.
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Professionele
Leergemeenschap
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Klaar! U krijgt de eerstvolgende digitale

Hoe ontvangt u vanaf nu

nieuwsbrief automatisch toegezonden!

de digitale nieuwsbrief per
mail?

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

Nieuw e-mailsysteem
Stap 1
U gaat naar onze website
www.cbsdebrandaris.nl

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.

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

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.

Tot de volgende keer!
Stap 3
U vult uw gegevens in

Stap 4
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