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

IN MEMORIAM

DIANA DE JONG
MOEDER VAN DYLAN † 14 DECEMBER 2018
Afgelopen week werden we allen geconfronteerd met het schokkende nieuws dat
Diana de Jong, moeder van Dylan uit groep 8b als gevolg van een hartstilstand was
overleden op 14 december. De afgelopen week heeft in het teken gestaan van dit
verdrietige bericht. Morgen, zaterdag, vindt de afscheidsdienst en de crematie plaats.
De rouwkaart is woensdag jl. digitaal naar ouders en Brandaris-medewerkers
doorgezonden.
Onze gedachten gaan uit naar Dylan, Colin en Remko,
alsmede naar alle andere dierbaren.

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


Door de richtlijnen als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving verandert
er veel. Dat heeft ook gevolgen voor de lay out van onze nieuwsbrief. Verjaardagen
mogen bijvoorbeeld niet meer worden gepubliceerd en foto’s van kinderen kunnen
niet zomaar worden afgedrukt. Daarom ontvangt u deze informatie anders dan u
vorig schooljaar gewend was.



De kerstvakantie staat voor de deur! Van 24 december tot en met 4 januari is de
school gesloten. Maandag 7 januari gaan de deuren weer open.



Tijdens het Kerstfeest afgelopen donderdag mochten we op school en in de kerk de
geboorte van Jezus Christus gedenken en Zijn komst in deze wereld. Het was een
bijzondere dag en een mooi samenzijn om het kerstfeest samen als ouders,
leerkrachten en kinderen met elkaar te mogen vieren!



We mogen weer terugkijken op een mooie periode van herfst tot kerst dit
schooljaar met veel mooie gebeurtenissen. Zo waren er onder andere de viering van
Sint Maarten, het gezellige Sinterklaasfeest, excursies, de belangrijke
rapportbesprekingen en het sfeervolle Kerstfeest! Ook werd er nog in klassen
gewerkt met de animatietafel waarbij kinderen filmpjes leerden monteren en was er
weer een open podium moment. De rapport-avonden werden goed bezocht en onze
oudervereniging was druk en enthousiast in de weer hetgeen een grote
betrokkenheid van onze ouders laat zien! Daar zijn we heel blij mee!



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 tot op de dag van vandaag. De inzet
tijdens het kerstfeest was weer fantastisch! 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!



In de MR ontstaat een vacature voor een ouderlid. Een apart mailbericht hierover
zult u op korte termijn ontvangen.



Er vond een audit plaats op onze school door Jaap de Jong van Expertis. In de
terugkoppeling kregen we te horen dat veel op de Brandaris heel goed voor elkaar is.
De gemiddelde opbrengsten en resultaten van onze school zien er goed uit en ook de

eindopbrengsten van onze groepen 8 liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde.
Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, die voor verbetering in aanmerking komen.
Daar doen we graag ons voordeel mee.


In de periode na de kerstvakantie zijn onder meer de adviesgesprekken voor de
leerlingen uit groep 8 gepland met het oog op het voortgezet onderwijs volgend
schooljaar. Op 13 februari staat de techniekdag op het programma. Alle activiteiten
kunt u terugvinden in onze schoolgids op de website maar ook op het prikbord in de
gang.



Dit schooljaar wordt hard gewerkt aan het nieuwe schoolplan, dat gemaakt wordt
voor de periode 2019-2023. Alle scholen van Meer Primair hebben als basis het
strategisch beleidsplan van de stichting. De vormgeving van alle schoolplannen van
de Meer Primair scholen wordt op elkaar afgestemd. Het huidige school- en jaarplan
vindt u uiteraard terug op de website.



De website wordt van een nieuw jasje voorzien na de kerstvakantie. Het is de
bedoeling dat deze hierdoor nog toegankelijker wordt!



Verheugd zijn we nog steeds 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 geven momenteel les aan 11 kleuters. Dit aantal groeit
gestaag en tegen het einde van het schooljaar zal dit waarschijnlijk uitkomen op 25
leerlingen. Groep 1c is tevens de peuter-kleutergroep. Op dinsdag en donderdag
komen maximaal 8 peuters van Mirakels in de ochtenden onder begeleiding van een
pedagogisch medewerker in groep 1c



Samen met de andere partners vormt de Brandaris de Community School In de
Breedte. In de afgelopen periode was er een gezamenlijke dag in het teken van de
duurzaamheid. Daarnaast staan onder andere activiteiten als internationalisering,
peuter-kleuterklas, music-lab, Chinese les en naschoolse activiteiten op het
programma. In januari zullen alle collega’s van de drie organisaties een gezamenlijke
netwerkborrel hebben om de verbinding en samenwerking te versterken.



In groep 5b wordt een vacature op maandag en dinsdag na de kerstvakantie ingevuld
door Gina Heidweiller. We heten haar van harte welkom! We zijn overigens heel blij
dat juf Marieke kort-tijdelijk bijna full time in 5b bereid was te werken tot de
kerstvakantie op maandag en dinsdag!



Juf Ellen van groep 4b wensen we van harte beterschap. Zij is nog met ziekteverlof
en wordt gelukkig nog steeds grotendeels vervangen door haar duo-collega Els
Reichart. Inmiddels is Ellen wel gestart met reïntegratie.



Na de kerstvakantie zal Mieke van Velzen van bureau STIJL enkele groepen gaan
trainen op het gebied van sociaal emotionele groepsvorming. De screening heeft in
november plaats gevonden toen Mieke alle groepen bezocht. We hechten op de
Brandaris grote waarde aan sociaal emotionele groepsvorming



De ouderbijdrage is verhoogd. U heeft hier al eerder dit jaar een aparte mail over
ontvangen. Heeft u de ouderbijdrage al betaald? Fijn, dank u wel! Nog niet betaald?
Wilt u dit met grote spoed doen a.u.b. ?
Gewone ouderbijdrage: € 58,00
vanaf 1 januari: € 42,00
vanaf 1 mei: € 35,00



De oudervereniging is overigens voornemens om regelmatig via de schoolmail
informatie aan u te geven over de OV-activiteiten..



In de gang op het prikbord hangen actuele zaken zoals 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.

Namens het team van de Brandaris wens ik u een fijne kerstvakantie toe! Een mooi
kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

Leon Dijcks
Directeur CBS de Brandaris

