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CBS de Brandaris maakt deel uit van   

Communityschool In de Breedte           

…lekker in je vel en optimaal presteren! Donderdag 2 juli 2020 
Jaargang 15 – nr. 4– 2019-2020 – uitgave 231  

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 

|  directie@cbsdebrandaris.nl |   www.cbsdebrandaris.nl 
 
 
 

 
 
 
 

Zomervakantie van 4 juli tot en met  16 augustus 2020 
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Hoofddorp, 2 juli 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
In deze nieuwsbrief voor de zomervakantie informeer ik u graag over het volgende: 

 

• Na een schooljaar, dat flink beïnvloed is door het coronavirus, staat nu de 
welverdiende zomervakantie voor de deur! Het was een schooljaar, dat veel van ons 
allen heeft gevraagd maar aan de andere kant ons ook veel geleerd heeft. We zijn 
blij dat we de kinderen de laatste weken van dit schooljaar weer volledig op school 
mochten begroeten! 
 
Nu gaat dus de zomervakantie aanbreken. Een periode om eens goed uit te rusten 
en lekker bij te tanken. Het is een ieder van harte gegund! 
 

• Vanaf morgen, vrijdag 3 juli om 12.00 u is de school tot en met 16 augustus 2020 
gesloten. Maandag 17 augustus 2020 gaan de schooldeuren weer open!  
 

 
 
I.v.m. de corona-situatie is er om 12.00 u geen gezamenlijk aftellen op het 
binnenplein omdat we u als ouders helaas moeten verzoeken niet op het plein of in 
school te komen. Wel hopen we op het plein feestelijke muziek te draaien terwijl de 
kinderen de school verlaten om vervolgens zes weken vakantie in te gaan. 
 

• We zijn natuurlijk ook benieuwd hoe de corona situatie zich na de zomervakantie zal 
ontwikkelen. Het schooljaar is qua planning 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. 
 

• Alle school-activiteiten van 2020-2021 kunt u binnenkort terugvinden in onze 
schoolgids op de website. 

 

• Wat betreft de feestelijke muziek morgen om 12.00 u als de school uitgaat: de 
school heeft een prachtige, nieuwe en krachtige geluidsinstallatie aangeschaft waar 
we weer jaren mee verder kunnen. Met welgemeende dank aan Dennis Wetter voor 
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de deskundige advisering en logistiek bij de aanschaf ervan! Dennis is één van onze 
vaders op school. 
 

• Komend 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 huidige leerlingen van groep 8 verlaten deze week helaas onze school. 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 
blijdschap voor de mooie stap naar het voortgezet onderwijs, die door hen gezet 
wordt. We wensen hun heel veel succes toe! 
 
Afgelopen  woensdag hebben we de groep 8 leerlingen feestelijk uitgezwaaid met 
alle leerlingen, ouders en leerkrachten op het binnen- en achterplein.. Later die dag 
hebben zij onder deskundige leiding van hun leerkrachten Debora en Marjolein twee 
schitterende musicalvoorstellingen uitgevoerd in onze aula. Zo fijn dat op onze 
school deze live konden worden uitgevoerd. Geweldig! 
 

• 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 

 

• Voor het nieuwe schooljaar staat vervanging van onze huidige methodes voor 
rekenen (Alles Telt Q) en Vreedzame School op het programma! 

 

• 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! 

 

• Na de voorjaarsvakantie vond dit schooljaar de tweejaarlijkse  tevredenheidspeiling 
plaats onder leerlingen, medewerkers en ouders. Uw respons was meer dan 
voldoende waarvoor hartelijk dank. Terugkoppeling volgt in het nieuwe schooljaar. 
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• 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 

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 
 
Zomervakantie                    
 
vrijdagmiddag 9 juli 2021  om 13.00 u  t/m zondag 22 augustus 2021 
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• 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. 

 
 
 

• 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 
hierbij over de ouderbijdrage het volgende bericht van de penningmeester, Merel 
Koelewijn: 
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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  
 
 

• Wist u al dat de Brandarisleerlingen met veel enthousiasme werken met 
chromebooks met besturingssysteem Windows 10. 
 

 
 
 

• We nemen dit schooljaar helaas afscheid van  Kim, Seline, Gina, Suzanne en Nianne.  
 
Wat hebben ze – voor kortere of langere tijd - veel voor de school betekend! Ze zijn 
klaar om nieuwe stappen te zetten in hun loopbaan en dat gunnen we hun van 
harte. We gaan hen missen maar wensen allen ook heel veel succes toe op hun 
nieuwe werkplek en/of met hun nieuwe uitdaging. We bedanken hen enorm voor 
hun inzet en betrokkenheid bij de school! 
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• Ook een hartelijk dankwoord voor gymnastiekstagiaire Kimberly en inval collega 
Joëlla alsmede voor Anna en Milan (pleinwachten) Ook hun wensen we veel succes 
toe in de toekomst. 
 

• 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 leerling prognoses in 2020-2021 en daarna willen we dit graag zo spoedig 
mogelijk weten.  
 

 
 

 
 

• De werkdruk in het onderwijs, het groeiende leerkrachtentekort en de gevolgen 
daarvan zijn u inmiddels bekend. Op de Brandaris zijn ondanks deze serieuze 
aandachtspunten en de coronacrisis sinds 2014 nog steeds geen groepen naar huis 
gestuurd maar ook nog steeds nauwelijks 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! 

 

• Schoolshirts voor de Brandaris zijn te bestellen via: http://brd.decroshop.nl 
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• 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, en graag tot 17 augustus 2020! 
 
Leon Dijcks 
Directeur CBS de Brandaris 
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