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

 

 Vanaf vrijdag 14 februari 14.30 u is de school tot en met 1 maart 2020 gesloten 
vanwege een week voorjaarsvakantie en een aansluitende studieweek. Maandag 2 
maart 2020 gaan de schooldeuren weer open! 
 

 We mogen weer terugkijken op een periode met veel (mooie en interessante) 
gebeurtenissen tussen kerst- en voorjaarsvakantie! 
 
Zo waren er onder andere weer prachtige excursies,  muziekpodium met ouders, de 
adviesgesprekken groep 8, musicallessen groepen 1-4 en de techniekdag. 

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

 

 De Brandaris is gecertificeerd als duurzame school! Daar zijn we trots op! 
 

 Komend schooljaar 2020-2021 zullen we opnieuw starten met drie kleutergroepen! 
Verder gaan we werken met één groep 3, één groep 4 en dubbele groepen 5, 6, 7 en 
8. Dertien groepen in totaal. De school telt momenteel 345 leerlingen en nog voor 
de zomervakantie verwachten we de 365e (!) leerling te verwelkomen. 
 

 Na de voorjaarsvakantie vindt de tweejaarlijkse  tevredenheidspeiling plaats onder 
leerlingen, medewerkers en ouders. Dit jaar zijn er voor de ouders papieren 
vragenlijsten en bevragen we dus niet digitaal. Reden is het feit dat er twee jaar 
geleden onvoldoende respons was. We hopen met papieren vragenlijsten de respons 
te verhogen. De lijsten gaan met de kinderen mee naar huis inclusief retourenvelop. 
We hopen op die manier graag van alle ouders te horen wat er goed gaat maar ook 
of er aandachtspunten zijn. 
 

 In maart vindt er een ontruimingsoefening plaats. Wel zo belangrijk in verband met 
de veiligheid op school. Alle medewerkers volgen overigens op de Brandaris de 
jaarlijkse BHV en EHBO herhaling. 

 

 Kimberly is in verband met haar zwangerschap afwezig en wordt (waarvoor dank!) 
deels vervangen door duo-collega Jolien en deels door Astrid totdat 19 maart 
Martine terugkomt van zwangerschapsverlof. We wensen Kimberly een mooie 
verlofperiode toe! 
 

 Het schoolreisje zal dit schooljaar in tegenstelling tot wat in de planner staat op twee 
dagen plaatsvinden: 25 en 26 mei! Hiervoor wordt vanuit logistieke en 
organisatorische  beweegredenen gekozen. 
 

 Heeft u onze nieuwe website al bezocht? Deze is qua lay-out aangepast en op de 
smartphone veel beter te lezen! 



 

 Meteen op maandag 2 maart zijn er in onze aula weer de promotiebijeenkomsten 
van mad science voor onze leerlingen waarmee het techniekonderwijs gepromoot 
wordt. 
 

 Voor het nieuwe schooljaar staat vervanging van onze huidige methodes voor 
rekenen, technisch en begrijpend lezen en Vreedzame School op het programma. 
 

 Dit schooljaar is de sponsorloop niet voor “wandelen voor water” maar voor de 
herinrichting van onze schoolpleinen! De sponsorloop is gepland op 18 maart. 
 

 We heten Seline na een periode van zwangerschapsverlof welkom terug op school! 
Samen met Hester geeft ze les aan groep 7b! 
 

 Wist u al dat de Brandarisleerlingen met veel enthousiasme werken met 
chromebooks? Inmiddels zijn we volledig overgestapt op besturingssysteem 
Windows 10. 
 

 
 
 

 Nianne gaat ons na de voorjaarsvakantie verlaten. We bedanken haar hartelijk voor 
haar inzet voor de school en wensen haar veel succes met het mooie 
vrijwilligerswerk, dat ze in Lesbos gaat verrichten. Nianne wordt vervangen door 
Brenda in groep 1-2 c. Brenda heten we van harte welkom terug op school na een 
periode van zwangerschapsverlof. 
 

 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! 
 

 
 



 Zijn er broertjes of zusjes van ongeveer 3 jaar, die nog niet zijn ingeschreven? Voor 
de leerlingprognoses willen we dit graag zo spoedig mogelijk weten. We houden ons 
namelijk alweer bezig met schooljaar 2020-2021! 
 

 
 

 

 Er is een vrolijk en informatief videofilmpje gemaakt over de Brandaris. Het komt 
binnenkort op de website en is al eerder meegezonden bij de vorige nieuwsbrief als 
aparte bijlage. Leuk om te versturen via de mail of via bijvoorbeeld WhatsApp naar 
belangstellende ouders! 
 

 
 

 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.  Ook het uitzwaaimoment is aangepast: naar 
vrijdag 26 juni om 14.00 u. 
 

 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 steeds geen groepen naar huis gestuurd maar ook 



nog steeds geen groepen opgedeeld over andere groepen! Dus ook niet in de 
afgelopen periode! Dat kan uniek worden genoemd in deze tijd! 
 
Daar zijn we 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.  De nood in onderwijsland wat betreft het tekort aan leraren is nog 
niet eerder zo hoog geweest! 

 

 Al jaren bidt een groep ouders regelmatig trouw voor onze school. Van deze groep 
het onderstaande bericht:  
 
school is een plek waar je kind veel aanwezig is en waar het een groot deel van 
zijn/haar jonge leventje doorbrengt. Een goed leef/schoolklimaat waar veiligheid en 
geborgenheid is voor het kind, goed onderwijs en een fijne omgang met 
leeftijdsgenootjes zijn hierin van essentieel belang. Maar ook zorg voor leerkrachten, 
de vrijwilligers in en om de school en leuke nevenactiviteiten horen daarbij. Gebed 
voor al deze bovenstaande dingen zorgt voor betrokkenheid, zorg dragen, en 
meeleven met elkaar. En daarom bidden wij voor de school! 
 
Wij zijn een groep ouders die elke twee weken een uurtje bij elkaar komt om te bidden 
voor de school. Meester Leon kan je met ons in contact brengen. Uiteraard ben je vrij 
om hem even aan te schieten bij vragen of als je met ons in contact wilt komen. 
Iedereen is welkom! 

 

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

 

 Hieronder het vakantierooster met vrije dagen in 2019-2020; de data in het verleden 
zijn voor de goede orde licht afgedrukt. 
 
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               

http://brd.decroshop.nl/


 
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 
 
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. 

 
Fijne voorjaarsvakantie!  

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

https://www.communityschool.nl/

