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18 februari tot en met 1 maart 2019
Geachte ouders, verzorgers,
In deze nieuwsbrief informeer ik u weer 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 voorjaarsvakantie staat voor de deur! Van 18 februari tot en met 1 maart is de
school gesloten. Maandag 4 maart gaan de deuren weer open.



Het team van de Brandaris heeft in de week van 25 februari tot en met 1 maart een
studieweek. Deze week valt dus voor de kinderen in de eerder genoemde
voorjaarsvakantie.



Vakbonden hebben leerkrachten opgeroepen om op vrijdag 15 maart te gaan
staken. Voor de Brandaris betekent dit, dat de school deze dag gesloten zal zijn.



Tijdens de Techniekdag afgelopen woensdag mochten we op school veel ouders
begroeten om in de klas te helpen bij de technieklessen. Het was een bijzondere dag
en een mooi samenzijn om zo met elkaar rondom techniek te beleven.



We mogen weer terugkijken op een goede periode van de kerst tot de
voorjaarsvakantie dit schooljaar met veel mooie gebeurtenissen. Zo waren er onder
andere excursies, de adviesgesprekken van groep 8, theatervoorstellingen en de
techniekdag! Ook was er weer een gezellig open podium moment en de feestelijke
muziekafsluiting in het kader van kunst, muziek en cultuur. Alle school-activiteiten
kunt u terugvinden in onze schoolgids op de website maar ook op het prikbord in de
gang.



Afgelopen week is een mailbericht uitgegaan naar alle ouders van de Brandaris over
werkdruk en het groeiende leerkrachtentekort en de gevolgen daarvan voor de
Brandaris. Op de Brandaris zijn ondanks deze serieuze aandachtspunten sinds 2014
geen groepen naar huis gestuurd en ook geen groepen opgesplitst over andere
groepen. Daar zijn we trots op maar het signaal is ook afgegeven, dat ook de
Brandaris steeds meer inspanning moet verrichten om groepen te kunnen bezetten
bij calamiteiten.



Er komen nieuwe schoolshirts voor de Brandaris! In de volgende nieuwsbrief hopen
we het definitieve ontwerp te kunnen afdrukken.



Op 1 maart vindt voor het team een studiedag plaats over collectief bewustzijn.
Thema is “zelfstandig werken”.



Na de voorjaarsvakantie is het weer tijd voor de week van het geld van 25 – 29
maart. Ook vinden de 10 minuten gesprekken plaats voor de groepen 3-6, de Mad
Science voorstellingen, de juffendag, de entreetoets, de info-avond kamp groep 8,
de koningsspelen, de rapportgesprekken groep 1-2, de centrale eindtoets voor
groep 8 en de Paasviering. Kortom: een periode vol activiteiten!



Juf Gerrie de Haan was deze maand 12 ½ jaar werkzaam in het onderwijs! Van harte
gefeliciteerd!



Uit oogpunt van een betere hygiëne zijn alle toiletten voorzien van nieuwe zeepdispensers en met automaten voor papieren droogdoekjes.



Mad Science komt weer op de Brandaris met te gekke nieuwe lessen!

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 7-3-2019,
kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse
wetenschap- en techniekcursus. De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen,
waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op maandag om 14.45u , vanaf 1-4-2019. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal
en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook
iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder
inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een
tweede groep van start gaan. Inschrijven kan t/m 17-3-2019. Schrijf alvast in
op nederland.madscience.org


In de MR ontstond er een vacature voor een ouderlid. Inmiddels mochten we Carlien
Broers van harte welkom heten!



We bedanken Sebastiaan Elsholz en Jolanda Haasken heel hartelijk voor hun inzet
voor de medezeggenschapsraad in de afgelopen jaren!



Dit schooljaar wordt hard gewerkt aan het nieuwe schoolplan, dat gemaakt wordt
voor de periode 2019-2023. Tijdens de studieweek eind februari besteden we hier
teambreed aandacht aan. 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 is 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 15 kleuters. Dit aantal groeit
gestaag en tegen het einde van het schooljaar zal dit waarschijnlijk uitkomen op 27
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. 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 en
naschoolse activiteiten staan op het programma. Ook Mad Science maakt er

onderdeel van uit. In januari hadden alle collega’s van de drie organisaties een
gezamenlijke gezellige netwerkborrel om de verbinding en samenwerking te
versterken. De communityschool hoopt binnenkort ook een eigen website te
introduceren.


Juf Ellen van groep 4b is in de afgelopen periode gestart met reïntegratie. We
wensen haar een verder voorspoedig herstel toe!



Per 1 februari hebben we afscheid genomen van Irna Verburg van groep 7b. Zij is een
nieuwe uitdaging in het voortgezet onderwijs aangegaan. We bedanken haar
hartelijk voor haar grote inzet, wensen haar het allerbeste toe en zullen haar missen!
Dat betekent ook, dat we hard op zoek zijn naar een nieuwe leerkracht op de
donderdag en vrijdag voor deze groep.



Per 1 maart nemen we afscheid van Monique Schippers van groep 7a. Ook zij gaat
aan de slag in het Voortgezet Onderwijs. We bedanken haar hartelijk voor haar grote
inzet, wensen haar heel veel succes toe en vinden het jammer dat ze ons verlaat.
Monique wordt vervangen door Raisha Loa. Raisha was overigens ook vorig jaar al op
de Brandaris werkzaam. We heten haar van harte welkom!



Na de kerstvakantie is Mieke van Velzen van bureau STIJL gestart om enkele
groepen te gaan trainen op het gebied van sociaal emotionele groepsvorming. De
voorafgaande 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



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 voorjaarsvakantie toe!
Met vriendelijke groet,

Leon Dijcks
Directeur CBS de Brandaris

