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CBS de Brandaris maakt deel uit van   

Communityschool In de Breedte           

…lekker in je vel en optimaal presteren! Vrijdag 14 augustus 2020 
Jaargang 16 – nr. 1– 2020-2021 – uitgave 232  

e-mail: directie@cbsdebrandaris.nl  |  (eind) redactie: Leon Dijcks                                                                        de digitale nieuwsbrief vindt u op: www.cbsdebrandaris.nl  
 

 
De Brandaris wil zich onderscheiden op het gebied van  

welbevinden, waarden, normen, kwaliteit, stabiliteit, sport, kunst, cultuur en muziek! 

 
 

 
CBS De Brandaris | Dussenstraat 34 | 2134 DL Hoofddorp | Brincode: 27 PG |  023-5618610 
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Schooljaar 2020-2021! 
 

mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.cbsdebrandaris.nl/
mailto:directie@cbsdebrandaris.nl
http://www.cbsdebrandaris.nl/


2 | P a g i n a  

 

CBS de Brandaris | Dussenstraat 34 |2134 DL Hoofddorp | directie@cbsdebrandaris.nl | www.cbsdebrandaris.nl 

Hoofddorp, 14 augustus 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Allen weer van harte welkom in schooljaar 2020-2021 en een extra welkom voor 
onze nieuwe ouders en kinderen! 
 
In deze eerste nieuwsbrief  van schooljaar 2020-2021 informeer ik u graag over het 
volgende: 

 

• Na een welverdiende zomervakantie staat het nieuwe schooljaar 2020-2021 voor de 
deur! In de afgelopen week vond alweer de eerste studiedag van dit schooljaar plaats 
en is er weer heel hard gewerkt om alles keurig op orde te brengen! We willen onze 
leerlingen immers in een mooie, opgeruimde en schone school ontvangen 
aanstaande maandag, 17 augustus! 
 

• In de eerste weken van de zomervakantie zijn alle vloeren in de was gezet en zijn 
bovendien de entree- en gangmuren prachtig geschilderd! De leslokalen zien er 
aantrekkelijk uit, kortom: klaar voor een mooi, nieuw schooljaar waarin veel geleerd 
gaat worden en veel plezier beleefd gaat worden! 
 

            
 

• Schooljaar 2019-2020, waarin de coronacrisis begon, heeft veel van ons allen 
gevraagd maar aan de andere kant hebben we ook veel geleerd! We zijn blij dat we 
de kinderen de laatste weken van dit schooljaar weer volledig op school mochten 
begroeten! 
 

• Zoals u weet is de corona-crisis helaas nog niet voorbij (…) en blijft het virus ook nu 
nog steeds toeslaan. Dat betekent, dat we naast onze proactieve en positieve 
instelling onze ogen niet kunnen en mogen sluiten voor de eventuele gevolgen van 
deze crisis voor ons en onze school in het komende schooljaar. Paniek is er niet maar 
we kunnen en mogen ook niet weglopen voor de realiteit en dienen ons goed voor 
te bereiden op mogelijke calamiteiten-scenario’s. 
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• Naast het nijpende leerkrachtentekort is er door de coronacrisis een extra 
vervangingsrisico, waardoor groepen niet bemand kunnen worden. Leerkrachten die 
zelf niet ziek zijn, zouden immers als gevolg van de RIVM voorschriften toch thuis 
moeten blijven vanwege een corona-ziek gezinslid. 
 

• Uiteraard gaan we er ook dit schooljaar alles aan doen om  te voorkomen dat 
kinderen thuis opgevangen moeten worden. Op de Brandaris is dat immers de 
afgelopen 7 jaar nooit aan de orde geweest. We hopen uiteraard, dat dit zo blijft! 
 

• Vanwege de uitzonderlijke situatie, zoals hierboven beschreven,  doen we  op u als 
betrokken ouders een beroep om vanuit preventief oogpunt voorbereid te zijn op 
de mogelijkheid, dat u toch een bericht vanuit school ontvangt, dat uw zoon of 
dochter vanwege calamiteiten niet op school verwacht wordt. 
 

 
• Wanneer bovenstaande aan de orde zou zijn ontvangt u ’s ochtends voor 7.30 u via 

de mail een bericht, dat uw zoon of dochter niet op school verwacht wordt.  
 
Als er een groepsapp is van ouders, dan is het fijn, als de ouder die het bericht als 
eerste leest, dit ook in de app groep zet. Whats app wordt door sommigen sneller 
gelezen dan een mailbericht.  
 
U wordt vriendelijk verzocht vanuit preventief oogpunt na te gaan of u in zo’n 
situatie zelf uw kind (eren) kunt opvangen of dat ze elders terecht kunnen en 
opgevangen kunnen worden. Dat geeft rust en geen ad hoc problematiek. Laten we 
echter samen hopen dat dit ook dit schooljaar niet aan de orde hoeft te zijn! 
 

• Zowel op de Brandaris als Meer Primair breed wordt zorgvuldig nagedacht hoe in 
zulke situaties als hierboven beschreven het onderwijs zo goed als mogelijk vorm 
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kan worden gegeven. Het onderwijs heeft in het afgelopen schooljaar gelukkig al 
behoorlijk ervaring kunnen opdoen met online onderwijs. Niettemin zal ook in die 
situatie nog steeds veel gevraagd worden van zowel school als  kinderen/ouders. 
Daarom is de gouden driehoek  kind - leerkracht - ouders zo belangrijk! Samen staan 
we sterk. 
 

 
• Maandag 17 augustus 2020 gaan de schooldeuren weer open! De wijze waarop de 

kinderen naar school gaan is hetzelfde als voor de zomervakantie.  
 
De groepen 1-2, 3 en 4 komen tussen 8.15 u – 8.30 u via het voorplein naar school en 
de groepen 5, 6, 7 en 8 tussen 8.15 u en 8.30 u via het achterplein. 
 
De leerkrachten van de groepen 1-2 staan van 8.15 u – 8.30 u op het voorplein en 
lopen om 8.30 u met de groep naar binnen.  
 
De leerlingen van groep 3 mogen zelfstandig via het voorplein naar hun lokaal lopen. 
In ieder geval op de eerste schooldag zal ook de groep 3 leerkracht op het voorplein 
haar leerlingen ophalen en met hen gezamenlijk naar binnen lopen. 
 
De leerkrachten van de groepen 4, 5 en 6 zullen eveneens – in ieder geval op de 
eerste schooldag - hun leerlingen ophalen maar dan wel op het achterplein. Daarna 
lopen zij gezamenlijk met de leerlingen naar hun lokaal. 

 
• Wat betreft het halen en brengen van de kleuters ’s ochtends tussen 8.15 u en 8.30 u 

kunnen we niet voldoende het belang benadrukken om anderhalve meter afstand te 
houden. U wordt vriendelijk verzocht het kiss and ride principe aan te houden zodat 
het niet te druk is bij het hek. Bovendien wordt daarmee voorkomen dat er 
ongewenste en gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan met alle gevolgen van dien! 
 

• De richtlijn  geen ouders op het plein en in school is nog steeds van toepassing. We 
rekenen ook nu weer op uw medewerking! Samen kunnen we zo het virus te lijf 
gaan! 
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• Leerlingen die ziek zijn blijven thuis! Dit is ook erg belangrijk voor de leerkrachten, 
die tot de risicogroep behoren! Houdt u daar alstublieft rekening mee! 
 

• Voor de gezinnen waarvan bekend is dat zij in de vakantie een “oranje land” hebben 
bezocht, gelden de richtlijnen van de RIVM. Deze richtlijnen zijn niet van toepassing 
op de kinderen beneden de 12 jaar. Wij adviseren de ouders wel om zich te laten 
testen. 

 

• Belangrijk aandachtspunt betreft de ventilatie in de scholen. Het ventilatiesysteem 
waar de scholen van Meer Primair over beschikken, voldoet aan alle landelijke 
richtlijnen. Daarmee kan het systeem in deze tijd gewoon worden gebruikt en 
behoeft het geen extra onderhoud door de Gaswacht. Het systeem kan goed worden 
gecombineerd met het openzetten van de ramen (lees: advies RIVM). Op de 
Brandaris krijgt het systeem overigens binnenkort een onderhoudsbeurt.  
 

• Hoewel de hete hittegolf op zijn retour lijkt is het toch goed, dat de kinderen ook bij 
wat minder warm weer luchtig gekleed naar school komen. In de lokalen kan de 
temperatuur namelijk snel oplopen. 
 

• We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de corona situatie zich na de zomervakantie zal 
ontwikkelen. Het schooljaar is qua planning in eerste instantie gewoon afgestemd op 
een normaal jaar zoals we dat gewend zijn. Met z’n allen blijven we echter de 
informatie van de overheid in de gaten houden en hopen dat het ook in werkelijkheid 
een heel mooi en “normaal” schooljaar mag worden en alle geplande activiteiten 
door kunnen gaan. 
 
Op dit moment is helaas nog niet te zeggen of de geplande ouderinfo-avonden 
daadwerkelijk doorgaan. Deze staan gepland op donderdag 27 augustus en dinsdag 
1 september. Vanuit Meer Primair worden wekelijks de richtlijnen voor de scholen 
zorgvuldig van een update voorzien. U wordt op de hoogte gehouden! 
 

• Helaas vindt er voorlopig geen luizencontrole op school plaats. Ouders worden 
verzocht hun kinderen zelf thuis te controleren. 
 

• Alle school-activiteiten van 2020-2021 kunt u terugvinden in onze schoolgids op de 
website maar voor de goede orde zijn ze ook hieronder onder voorbehoud afgedrukt. 
 

 
Schoolactiviteiten 2020-2021 
 

Dag Datum Activiteit 

   

Ma 17 augustus Eerste schooldag 
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Do 27 augustus Ouder-info-avond  1-4 

Di 1 september Ouder-info-avond 5-8 

Ma 7 september Entreetoets groep 7 2019-2020 in groep 8 (vanwege 
Corona) 

Di  8 september Oudervereniging (1) 

Vr 11 0f 18 september OV jaarvergadering 9.00 u 

Wo 30 september Start kinderboekenweek; thema “… en toen? “ 

 n.n.b. MR-jaarvergadering 

Do 1 oktober (onder voorbehoud) 10 min gesprekken groepen 3 en 8 

Vr 2 oktober Meer Primair Studiedag; leerlingen vrij 

Di 6 oktober (onder voorbehoud) 10 min gesprekken groepen 3 en 8 

Do 8 oktober MR 1  

Vr 9 oktober Reünie groep 8; 2019-2020 

   

  Herfstvakantie  
ma 12 t/m 16 oktober 2020 

   

Di 3 november VO avond groepen 8 

Vr 6 november Rapporten groepen 3 t/m 8 mee ( 1-2 tijdens gesprek) 

Wo 11 november Sint Maarten 

Do 12 november 10 minutengesprekken  groepen 1-2, 4 t/m 7 

Di 17 november 10 minutengesprekken  groepen 1-2, 4 t/m 7 

Di 24 november Oudervereniging (2) 

Vr 4 december Sinterklaasfeest 

Do 17 december Kerstdiner 

Vr 18 december Inloop tot 9.00 u 

   

  Kerstvakantie  
Ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021 

   

 Januari M-toetsen Cito 

Ma 18 januari (onder voorbehoud) Adviesgesprekken groepen 8 

Di 19 januari(onder voorbehoud) Adviesgesprekken groepen 8 

Wo 27 januari MR 

Do 6 februari Open podium 

Di 9 februari Oudervereniging (3) 

   

  Voorjaarsvakantie (inclusief studieweek  15-19 
februari) 
ma 15 februari  t/m vr 26 februari 2021 

   

Vr 5 maart Rapporten mee groepen 3-8 

Do 11 maart 10 minutengesprekken  groepen 3-6 

Di 16 maart 10 minutengesprekken  groepen 3-6 

Wo 17 maart Sponsorloop voor de schoolpleinen 

Ma 29 maart Entreetoets groep 7 

Do 1 april Paasontbijt 

   

  Goede Vrijdag en Pasen 
Vr 2 april tot en met maandag 5 april 2021 

   

Di 6 april Oudervereniging (4) 

Do 8 april Rapportgesprekken 1-2 

Vr 9 april Schoolfotograaf 

Di  13 april Rapportgesprekken 1-2 
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Vr 16 april Koningsspelen 

Ma 19 april Schoolfotograaf 

Di  20 april Centrale eindtoets groep 8 t/m 22 april 

Do 23 april Ramadan ( tot en met 23 mei) 

   

  Meivakantie, koningsdag  
ma 26 april t/m vr 7 mei 2021 

   

Ma 10 mei Schoolkamp groep 8 tot en met 12 mei. 

   

  Hemelvaart 
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021  
(14 mei is inhaaldag in geval van eventuele 
calamiteiten) 

   

 Mei Afname Cito E-toetsen 

Di 18 mei Preadvies groep 7 

Vr 21 mei Schoolreis 1-4 

   

  Pinksteren 
Ma 24 mei 

   

Vr 28 mei Schoolreis 5-8 

Do 3 juni MR 

Wo 9 juni Juffendag 

   

  Studieweek leerlingen vrij 
Ma 14 juni tot en met vr 18 juni 2021 

   

Vr 25 juni Rapporten groepen 1-7 mee 

Di 29 juni 10-minuten-gesprekken facultatief 

Ma 5 juli Musical groep 8a 

Di 6 juli Musical groep 8b 

Wo 7 juli Uitzwaaien groep 8 11.30 u 

Vr 9 juli Zomervakantie vanaf 13.00 u 

   

  Zomervakantie 
Vr-middag 9 juli vanaf 13.00 u  t/m vr 20 augustus 
2021 

   

Ma 23 augustus 1e schooldag 2021-2022 

 
 

• Dit schooljaar 2020-2021 zullen we opnieuw starten met drie kleutergroepen!  Liefst 
25 nieuwe kleuters volgen later in het komend schooljaar nog als ze vier jaar 
worden. 
 

• Verder gaan we werken met één groep 3, één groep 4 en dubbele groepen 5, 6, 7 en 
8. Dertien groepen in totaal en rond de 308 leerlingen op de eerste schooldag. 
 

• De leerlingen van groep 8 van 2019-2020  hebben ons inmiddels verlaten. Zoals altijd 
is dat een afscheid met een lach en een traan.  Verdriet, dat onze vertrouwde 
leerlingen niet meer dagelijks op onze school zijn straks maar ook natuurlijk 
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blijdschap voor de mooie stap naar het voortgezet onderwijs, die door hen gezet 
wordt. We wensen hun heel veel succes toe! 
 

• Vanwege een enkeloperatie is Ellen, de leerkracht van 1-2 c voorlopig herstellende 
en met ziekteverlof. We wensen haar van harte beterschap en verwelkomen Marian 
als haar vervangster! 

 

• Kimberly, leerkracht van groep 7b zal vanwege zwangerschapsverlof na de 
herfstvakantie van start gaan op maandag en dinsdag. Tot die tijd zal Raisha haar 
vervangster zijn. We wensen Kimberly een goede verlofperiode toe en Raisha heten 
we opnieuw welkom op de Brandaris. 

 

• Heeft u onze nieuwe schoolwebsite al bezocht? Deze is qua lay-out aangepast en op 
de smartphone veel beter te lezen! www.cbsdebrandaris.nl 

 

• Komend schooljaar krijgen de scholen van Meer Primair een nieuwe ouder 
informatie app : Parro! U hoort hier binnenkort meer van! 
 
 

 
 
 

• Dit schooljaar gaan we met nieuwe methodes voor rekenen (Alles Telt Q) en 
Vreedzame School van start!  

 

• Er is een vrolijk en informatief videofilmpje gemaakt over de Brandaris. Het staat op 
de website! Leuk om te versturen via de mail of via bijvoorbeeld WhatsApp naar 
belangstellende ouders! 

 

• Een overzicht van de vakanties en vrije dagen in 2020-2021: 

Zomervakantie                    
 
vrijdagmiddag 3 juli 2019 om 12.00 u  t/m zondag 16 augustus 2020 

Eerste schooldag                 
 
maandag 17 augustus 2020 

Meer Primair dag 

Vrijdag 2 oktober (kinderen vrij) 
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Herfstvakantie                     
 
zaterdag 10 oktober 2020 t/m zondag 18 oktober 2020 
 
Kerstvakantie                       
 
zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021 
 
Voorjaarsvakantie               
 
zaterdag 13 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021 
(Inclusief studieweek 15 tot en met 19 februari; leerlingen vrij) 

Goede vrijdag en Pasen     
 
vrijdag 2 april 2021 tot en met maandag 5 april 2021 
 

 

 
Meivakantie                         
 
zaterdag 24 april 2021 t/m zondag 9 mei  2021 
(Inclusief Koningsdag 27 april 2020) 

Hemelvaart                          
 
donderdag 13 mei 2021 t/m vrijdag* 14 mei 2021  

*vrijdag is een reserve dag c.q. inhaaldag in geval van calamiteiten waarbij lesuren ingehaald dienen te worden. 
 
Pinksteren                            
 
maandag 24 mei 2021   

Studieweek                          
 
maandag 14 juni 2021 t/m vrijdag 18 juni 2021; leerlingen vrij 
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Zomervakantie                    
 
vrijdagmiddag 9 juli 2021  om 13.00 u  t/m zondag 22 augustus 2021 

• De groepenverdeling en leerkrachten in 2020-2021: 
 

Groep Leerkracht 

  

1-2 a Liesbeth ( ma, di, wo, do) en Astrid (do, vr) 

1-2 b Barbara H. ( ma, di, wo) en Inge (do, vr) 

1-2 c Else ( ma, di, wo) , Ellen (wo, do, vr)* en Esther (wo) 

3 Marja D. (ma, di, wo, do, vr) 

4 Els (di, wo, do, vr) en Astrid (ma) 

5a Tessa (ma, di, wo ) en Martine (do, vr) 

5b Gerrie (ma, di, wo, do, vr) 

6a Lisanne ( ma, di, wo, do) en Brenda (vr) 

6b Annemarie  (ma, di, wo, do, vr) 

7a Barbara (di, wo, do) , Hester (ma, vr) en Brenda ( di;  om de twee weken) 

7b Kimberly ** (ma, di) en Jolien (wo, do, vr) 

8a Marjolein (ma, di, wo, do, vr) 

8b Debora (ma, di, wo, do, vr) 
 *Ellen wordt vervangen door Marian. ** Kimberly wordt vervangen door Raisha. 
 

• We hebben er weer heel veel zin in!☺ 
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• Directie, interne begeleiders en bouwcoördinatoren ( MT-IB-DIR) : 
 

 
 
Van links naar rechts: Leon (directeur), Barbara (bouwcoördinator 7-8), Inge 
(bouwcoördinator 1-2-3), Martine (bouwcoördinator 4-5-6), Maaike (interne 
begeleider 5-8) en Esther (interne begeleider 1-5) 
 

• De lokalen verdeling in 2020-2021 ziet er als volgt uit: 
 

 
 

• Het schoolreisje heeft dit schooljaar helaas niet plaats gevonden vanwege de corona-
situatie. Komend schooljaar hopen we dat het vertrouwde schoolreisje weer zal 
kunnen plaatsvinden zoals we gewend zijn. Van de oudervereniging ontvangt u 
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hierbij over de ouderbijdrage het volgende bericht van de penningmeester, Merel 
Koelewijn: 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
We hebben als OV eerder laten weten dat we voornemens zijn  om de ouders van de 
groepen 1 t/m 7 een korting te geven op de ouderbijdrage van volgend schooljaar 
(2020-2021). 
 
Het bedrag dat we als korting geven is het deel van de ouderbijdrage dat afgelopen 
schooljaar niet is gebruikt, omdat activiteiten zoals de schoolreis en het Paasontbijt 
geen doorgang konden vinden door de corona uitbraak dit jaar. 
 
We hebben de cijfers voor dit schooljaar opgemaakt en de korting die we komend 
schooljaar kunnen gaan geven is 38 euro per kind. 
Deze korting voor volgend schooljaar geldt voor de ouders, die dit jaar de volledige 
ouderbijdrage van 58 euro hebben betaald.  
 
Voor ouders die alleen de 1e termijn van 29 euro hebben betaald, geldt een korting 
van 9 euro. 

 
Vriendelijke  groet, 
 
Merel Koelewijn 
Penningmeester Oudervereniging de Brandaris 
Mail: penningmeester.ov@brandarismail.nl  
 

 
 

• Onze oudervereniging doet enorm veel voor de school. Bij verschillende activiteiten 
is echter ook de extra hulp van “hulpouders” nodig. Mogen we op u een beroep 
doen? Meldt u zich a.u.b. bij de oudervereniging of directie! Alvast hartelijk bedankt! 
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• Zijn er broertjes of zusjes van ongeveer 3 jaar, die nog niet zijn ingeschreven? Voor 
de leerling prognoses willen we dit graag zo spoedig mogelijk weten.  
 

 
 

 
 

• Schoolshirts voor de Brandaris zijn te bestellen via: http://brd.decroshop.nl 
 

• 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. 
 

• Voor nu : 
 

 

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