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Hemelvaart, studieweek en Pinksteren 30 mei tot en met 11 juni
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.



Momenteel is de school van 30 mei tot en met 11 juni voor de kinderen gesloten
vanwege Hemelvaartsdag, de studieweek en de Pinksterdagen. Woensdag 12 juni
gaan de schooldeuren weer open.



Inmiddels zijn de groepen 8 weer terug van een zeer geslaagd schoolkamp!



We mogen weer terugkijken op een periode met veel (mooie) gebeurtenissen van
de meivakantie tot Hemelvaartsdag.
Zo waren er onder andere excursies, het schoolkamp van groep 8,
theatervoorstellingen, open podium, Mad Science Technieklessen en natuurlijk de
centrale eindtoets!
Alle school-activiteiten kunt u terugvinden in onze schoolgids op de website maar
ook op het prikbord in de gang.



Ook dit jaar hebben de groepen 8 van de Brandaris weer ruim boven de ondergrens
van de Inspectie gescoord (535,1) en boven het landelijk gemiddelde (536,1) bij de
centrale eindtoets! Na correctie komt de gemiddelde score uit op 536,7.



Vanaf volgend schooljaar wordt gewerkt met Taal Verhaal. Deze spiksplinternieuwe
nieuwe taalmethode is inmiddels op school gearriveerd.



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) geen groepen naar huis gestuurd maar ook (nog)
geen groepen opgedeeld over andere groepen!
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.



We hebben afgelopen maand afscheid genomen van Maaike Brouwer. Ze verhuisde
naar het oosten des lands. Maaike is inmiddels vervangen door Lonneke van Heun.
Erica Prenen heeft ons ook verlaten. Ze heeft de baan van haar dromen gevonden
als pedagogisch medewerkster. Zij zal onder meer worden vervangen door Nianne de
Haas. Margreet Genuit maakt in het nieuwe schooljaar de overstap naar een andere
school binnen Meer Primair. Een nieuwe uitdaging! Marja Jansen gaat m.i.v. het
nieuwe schooljaar aan de slag als kleuterjuf op een andere school. Van Margreet en
Marja gaan we nog afscheid nemen.
Alle vertrokken of nog te vertrekken collega’s bedanken we hartelijk voor hun inzet
voor de school, feliciteren we met de nieuwe baan, wensen we veel succes toe en
alle nieuwe collega’s heten we van harte welkom! We wensen Lonneke en Nianne
veel succes en plezier toe op de Brandaris!



Brenda van Leeuwen wordt vervangen vanwege zwangerschapsverlof. Seline van
Keeken na 12 juni ook! We wensen hun een goede verlofperiode toe. Brenda wordt
vervangen door Annemarie Langeveld en Seline door Lonneke van Heun en Marieke
de Haan. We heten Annemarie van harte welkom!



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



De voorbereidingen voor de eindmusical groep 8 zijn in volle gang!



Liefst 46 spiksplinternieuwe chromebooks zijn besteld. De “oude” desktops worden
gaandeweg vervangen door deze ultramoderne laptops.



Komend schooljaar zal - net als dit schooljaar - opnieuw met 14 groepen gewerkt
worden. De groepen 1-2 a, 1-2 b, 1-2 c, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a en 8b. Op
dit moment telt de Brandaris tegen de 400 leerlingen.



Bij geen tegenbericht zal op 20 juni de formatie bekend worden gemaakt aan de
ouders zoals op alle Meer Primair scholen.



Stichting Meer Primair viert komend schooljaar haar eerste lustrum!



Hieronder het algemene vakantierooster voor 2019-2020. Het definitieve rooster
met lesvrije studieweken en vrije dagen volgt later.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

zaterdag 19.10.2019 t/m zondag 27.10.2019
zaterdag 21.12.2019 t/m zondag 05.01.2020
zaterdag 15.02.2020 t/m zondag 23.02.2020
vrijdag 10.04.2020
zaterdag 11.04.2020 t/m maandag 13.04.2020
maandag 27.04.2020
zaterdag 25.04.2020 t/m zondag 10.05.2020
donderdag 21.05.2020 t/m zondag 24.05.2020
zaterdag 30.05.2020 t/m maandag 01.06.2020
zaterdag 04.07.2020 t/m zondag 16.08.2020



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.



Verheugd zijn we nog steeds over de snelle start van een nieuwe kleutergroep na de
herfstvakantie vanwege de grote instroom van nieuwe kleuters. Dit aantal groeit
gestaag en tegen het einde van het schooljaar zal dit waarschijnlijk uitkomen op 28
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. De communityschool heeft ook een eigen website!


De ouderbijdrage is door vrijwel ouders voldaan. 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.



Graag uw aandacht voor het volgende namens de oudervereniging: de
schoolfotograaf komt 14 en 17 juni!
Op het prikbord bij de hoofdingang kunnen ouders zich komende week vanaf
woensdag 12 juni inschrijven op een intekenlijst voor vrijdag 14 juni tussen 8.30
u en 11.00 u als zij een foto wensen met broertjes of zusjes , die (nog) niet of niet
(meer) op de Brandaris zitten!
Op die 14e juni halen de betreffende ouders zelf hun zoon of dochter op in de klas
en vandaar kunnen zij samen met de broer(s) en/of zus(sen) naar de aula lopen waar
de foto genomen wordt. Het verzoek is om op tijd aanwezig te zijn!

Met u zien we uit naar mooie laatste schoolweken in aanloop naar de zomervakantie!

Met vriendelijke groet,

Leon Dijcks
Directeur CBS de Brandaris

