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21 tot en met 25 oktober 2019 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
In deze nieuwsbrief voor de herfstvakantie informeer ik u graag over het volgende: 

 

 Vanaf vrijdag 18 oktober 14.30 u is de school tot en met 25 oktober gesloten 
vanwege een week herfstvakantie. Maandag 28 oktober gaan de schooldeuren weer 
open! 
 

 We mogen weer terugkijken op een periode met veel (mooie en interessante) 
gebeurtenissen tussen zomervakantie en herfstvakantie! 

http://www.cbsdebrandaris.nl/
mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
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Zo waren er onder andere weer prachtige excursies, de ouderinfo-avonden, de 
kinderboekenweek, de boekenmarkt, Open Podium, de reünie van de groepen 8 
2018-2019 en de dag van de duurzaamheid! 
 

 
Samen gaan we voor duurzame afvalscheiding; de dag van de duurzaamheid 10 oktober 2019; van 
links naar rechts Margot Andriessen (Klavertje vier), Susan Stoffer (Mirakels), Leon Dijcks  (De 
Brandaris) en Daniela Ciskova. (Meerlanden) 

 
Alle school-activiteiten kunt u binnenkort terugvinden in onze schoolgids op de 
website maar ook op het prikbord bij de hoofdingang. 

 

 
Kinderboekenweek 2019; thema “reis mee!” 

 

 In verband met de AVG wetgeving is het noodzakelijk om alle ouders schriftelijk 
toestemming te vragen over het gebruik van beeldmateriaal in verschillende 
situaties. Meer Primair heeft hier een formulier voor ontwikkeld. Ouders vullen het 
formulier éénmalig in, zo ook op de Brandaris. Ouders behouden het recht om hun 
voorkeur te wijzigen.  
 

 Op woensdag 6 november vindt een landelijke staking plaats in het onderwijs. De 
scholen van Meer Primair en dus ook de Brandaris zijn dan gesloten. Alle ouders 
ontvangen hierover een brief van het bestuur van Meer Primair 
 



 Onze leraren Brenda en Seline werden verblijd met de geboorte van respectievelijk 
Elena en Romee. Proficiat! 
 

 Onze leraren Martijn en Astrid hebben meegelopen met de Kika-loop! Een mooie 
prestatie! 
 

 Op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober jl. stond het achterplein vol kinderen, 
ouders en leerkrachten! Op de Brandaris en binnen de gehele Communityschool 
wordt in dat kader vanaf heden het afval gescheiden ingezameld! 
 

 In verband met digitale aanpassingen in de leerlingrapporten, zullen deze niet op 
vrijdag 1 november maar op dinsdag 5 november worden meegegeven.  
 
Vanaf woensdag 30 oktober hangen de intekenlijsten voor de rapportavonden bij de 
lokalen. De rapportavonden zijn donderdag 7 en dinsdag 12 november. 
 

 De groepen 7 bezochten afgelopen maand het Rijksmuseum! 
 

 
 

 Martine gaat begin november met zwangerschapsverlof. We wensen haar een 
goede verlofperiode toe!  
 

 Kimberly, onze ICT’r en groepsleerkracht groep 7b, is in blijde verwachting. We 
feliciteren haar hartelijk! 
 

 Onze conciërge Wouter en zijn partner zijn eveneens in blijde verwachting! Proficiat! 
 

 Suzanne en Xiomara zijn nog met ziekteverlof. We wensen hen een voorspoedig 
herstel toe. 
 

 De data van de geplande afscheidsavonden van de groepen 8 zijn aangepast! Groep 
8a van Marjolein heeft maandag 22 juni afscheidsavond; groep 8b van Debora op 
dinsdag 23 juni. Een week eerder dus! 
 



 Op woensdag 9 oktober jl. vond een politieke lunch plaats in de Communityschool. 
De politieke vertegenwoordigers kregen een rondleiding door de scholen en de 
kinderopvang. De ochtend werd afgesloten met een informatieve lunch. 
 

 Onze Interne Begeleider, Esther, gaat vanaf november tot nadere orde full time 
werken. Naast IB-taken werkt zij ook in groep 7a. 

 

 De nieuwe teamfoto staat weer op de site! Helaas ontbraken er op de dag waarop 
de foto genomen werd 6 medewerkers. 
 

 
 

 Afgelopen maand vond het jaarlijkse kwaliteitsbezoek plaats. Het College van 
Bestuur bezoekt dan enkele groepen en spreekt met directie, interne begeleiding en 
het team over o.a. de opbrengsten en resultaten maar ook over bijvoorbeeld het 
leerkrachtentekort in Nederland.   
 
Conclusie was, dat de school het goed doet! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee 
maar dat geeft uiteraard geen reden tot achterover leunen! We willen niet alleen het 
goede behouden maar waar mogelijk verder verbeteren. 

 

 Dit schooljaar is gestart met een prachtige nieuwe Engelse methode voor de groepen 
1-8: Stepping Stones! 

 

 De werkdruk in het onderwijs, het groeiende leerkrachtentekort en de gevolgen 
daarvan zijn u inmiddels bekend. Op de Brandaris zijn ondanks deze serieuze 
aandachtspunten sinds 2014 (nog) geen groepen naar huis gestuurd maar ook (nog) 
geen groepen opgedeeld over andere groepen! Dus ook niet in de afgelopen 
periode! Dat kan uniek worden genoemd in deze tijd. 



 
Daar zijn we ook trots op maar het signaal is ook al eerder afgegeven, dat ook de 
Brandaris steeds meer inspanning moet verrichten om groepen te kunnen bezetten 
bij calamiteiten.   

 

 We heten Nianne de Haas welkom terug op de Brandaris. Zij werkt sinds kort in 
groep 1-2 c naast Else Nieuwenhuijs en vervangt daarbij Xiomara Schuuring, die 
helaas nog met ziekteverlof is. 

 

 Luizentassen zijn niet meer verplicht. Onderzoek heeft uitgewezen dat de tassen niet 
of onvoldoende het hoofdluisprobleem voorkomen. Eerder is hierover al een 
mailbericht uitgegaan. 
 

 Er zijn nieuw ontworpen schoolshirts voor de Brandaris beschikbaar! Schoolshirts 
zijn te bestellen via: http://brd.decroshop.nl 

 

 Stichting Meer Primair vierde in september haar eerste lustrum! Meer Primair is de 
fusie in 2014 van VCO Quercus (PC) en SKOH (RK) Het is feestelijk gevierd met een 
groot deel van het personeel op een grote boot in Rotterdam. 

 

 Hieronder het vakantierooster met vrije dagen in 2019-2020;  
 
Zomervakantie  2019               
 
vrijdagmiddag 12 juli 2019 om 12.00 u  t/m zondag 25 augustus 2019 

Eerste schooldag                 
 
maandag 26 augustus 2019 

Herfstvakantie                     
 
zaterdag 19 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019 
 
Kerstvakantie                       
 
vrijdag 20 december 2019 om 12.00 u  t/m zondag 5 januari 2020 
 
Voorjaarsvakantie               
 
zaterdag 15 februari 2020 t/m zondag 1 maart 2020 

 (Inclusief studieweek 24 tot en met 28 februari; leerlingen vrij) 

Goede vrijdag en Pasen     
 
vrijdag 10 april 2020 tot en met maandag 13 april 2020 

http://brd.decroshop.nl/


 
Meivakantie                         
 
zaterdag 25 april 2020 t/m zondag 10 mei  2020 
(Inclusief Koningsdag 27 april 2020) 

Hemelvaart                          
 
donderdag 21 mei 2020 t/m zondag 24 mei 2020 
 
Pinksteren                            
 
maandag 1 juni 2020  t/m dinsdag 2 juni 2020   

Studieweek                          
 
maandag 8 juni 2020 t/m vrijdag 12 juni 2020; leerlingen vrij 
 
Zomervakantie 2020                    
 
vrijdagmiddag 3 juli 2020  om 12.00 u  t/m zondag 16 augustus 2020 

 Samen met de andere partners vormt de Brandaris de Community School In de 
Breedte. Communityschool betekent dat we als partners van In de Breedte ( twee 
scholen en een kinderdagverblijf) gezamenlijke projecten hebben. Onder andere 
activiteiten als internationalisering, peuter-kleuterklas, music-lab, Chinese les, 
danslessen en naschoolse activiteiten staan op het programma. Ook Mad Science 
maakt er onderdeel van uit. De Communityschool heeft ook een eigen website 
https://www.communityschool.nl/ 

 
Met regelmaat ontvangt u ook de nieuwsbrief van de Communityschool met 
detailinformatie. 

 

 Bij de hoofdingang op het prikbord hangen de vakantie- en activiteitenplanning.  Ook 
vindt u hier de items waarmee de Brandaris zich graag profileert. Uiteraard vindt u 
deze informatie ook terug in de digitale schoolgids op onze website. 
 

Met u zien we uit naar een kleurrijke herfstvakantie! 
   

 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Leon Dijcks 
Directeur CBS de Brandaris 

https://www.communityschool.nl/

