Hoofddorp, 19 oktober 2018

Geachte ouders, verzorgers,
De herfstvakantie staat voor de deur! Van 22 tot en met 26 oktober is de school gesloten.
Maandag 29 oktober gaan de deuren weer open.
Het is u ongetwijfeld opgevallen dat er geen nieuwsbrief is verschenen en dat deze daardoor
ook niet in de gang op het prikbord hangt. Door de richtlijnen als gevolg van de nieuwe
Europese privacywetgeving verandert er veel. Verjaardagen mogen bijvoorbeeld niet meer
worden gepubliceerd en foto’s van kinderen kunnen niet zomaar worden afgedrukt. Vandaar
dit mailbericht.
We mogen weer terugkijken op een eerste periode van dit schooljaar met veel mooie
gebeurtenissen. Zo was er de kinderboekenweek, de dag van de duurzaamheid, de week van
de pauzehap en de sponsorloop. Ook werd weer gewerkt met de animatietafel waarbij
kinderen filmpjes leerden monteren en was er een eerste open podium moment. De
ouderinfo-avonden werden druk bezocht hetgeen een grote betrokkenheid van onze ouders
laat zien!
In de periode na de herfstvakantie tot de kerstvakantie komen natuurlijk de gezellige
momenten rond Sint Maarten en Sinterklaas. Ook vieren we natuurlijk het kerstfeest. De
enthousiaste oudervereniging en de werkgroepen zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
Verheugd zijn we over de snelle start van een nieuwe kleutergroep na de herfstvakantie
vanwege de grote instroom van nieuwe kleuters. Juf Barbara Huizenga en juf Xiomara
Schuuring hebben er veel zin in.
In groep 5b is een vacature op maandag en dinsdag als gevolg van het vertrek van juf
Barbara naar de nieuwe kleutergroep. We zijn blij dat juf Marieke kort-tijdelijk full time wil
werken, zodat zij op maandag en dinsdag de kinderen van 5b les kan geven tot een nieuwe
juf of meester gevonden is. Dat laatste is een grote uitdaging vanwege de grote krapte op de
leerkrachtenmarkt. Wanneer u kandidaten kent uit uw netwerk, wordt u vriendelijk verzocht
dit door te geven!
Juf Ellen van groep 4b wensen we van harte beterschap. Zij is met ziekteverlof en wordt
gelukkig grotendeels vervangen door haar duo-collega Els Reichart.
Na de herfstvakantie zullen we Mieke van Velzen op school begroeten van bureau STIJL. Net
als vorig jaar zal zij alle groepen bezoeken en screenen op het gebied van sociaal emotionele
groepsvorming. Groepen die op het gebied van omgaan met elkaar extra ondersteuning en
training nodig hebben zullen in dat geval mogelijk nog enkele keren worden bezocht door
haar. We hechten hier op de Brandaris grote waarde aan.
Onze oudervereniging bestaat dit jaar uit : Merel Koelewijn (Penningmeester), Noortje
Glabbeek (secretaris), Suzanne van den Hof (Voorzitter), Paul Wind (Voorzitter), Wouter

Halsema, Sjaco Kroon, Sandra Hoftijzer, Karin Michaëlis. Ze zijn voortvarend en enthousiast
van start gegaan. Op de website en in de schoolgids leest u meer van onze oudervereniging
en is er ook een foto afgedrukt. De school prijst zich zeer gelukkig met de inzet van onze OV!
De ouderbijdrage is verhoogd. U heeft hier een aparte mail over ontvangen. De
oudervereniging is overigens voornemens om regelmatig via de schoolmail informatie aan u
te geven over de OV-activiteiten..
De tevredenheidspeiling, die eerder dit jaar plaatsvond onder onze ouders, was vanwege de
te lage deelname helaas niet representatief. Wellicht moet een volgende keer toch
overwogen worden om de peiling niet digitaal af te nemen maar gewoon met papieren
vragenformulieren.
Op onze website vindt u de schoolgids en het jaarplan van 2018-2019. De website is onlangs
geactualiseerd. Binnen Meer Primair worden alle scholen overigens voorzien van gefacelifte
websites in de loop van dit schooljaar.
Het schoolplan, waar het jaarplan deel van uitmaakt, zal komend schooljaar weer voor de
komende vier jaar worden vastgesteld. Uitgangspunt is het strategisch beleidsplan van Meer
Primair, dat voor alle scholen van de stichting een leidraad zal zijn.
In de gang op het prikbord zullen binnenkort actuele zaken zoals de vakantie- en
activiteitenplanning worden opgehangen. Uiteraard vindt u deze ook terug in de digitale
schoolgids op onze website.
Namens het team van de Brandaris wens ik u een fijne herfstvakantie toe!
Met vriendelijke groet,

Leon Dijcks
Directeur CBS de Brandaris

