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HERSTEL - CORONAPERIKKELEN door  L isette  Braaksma

Afgelopen week ben ik weer gedeeltelijk begonnen met werken. Helaas gaat het herstel minder snel dan gewenst. Voor dringende- en corona
gerelateerde zaken dient u nog steeds contact op te nemen met Gertine Hazelaar (algemeen directeur community) ghazelaar@meerprimair.nl.

Helaas worden veel kinderen en teamleden getroffen door Corona in de afgelopen week. We hebben continu een puzzel op te lossen mbt
vervangingen en overschakelen op thuisonderwijs. Afgelopen maandag waren drie groepen thuis (groep 6b, groep 8a en groep 8b), Vervanging
is ingezet in groep 1-2a. In beide groepen 8 zijn de leerkrachten ziek en hadden ingeplande vervangers te kampen met coronagerelateerde
thuissituaties waardoor zij niet konden komen werken. Vanaf dinsdag ontvangt groep 6b thuisonderwijs, Groep 8a was een tweede dag thuis. In
verband met afwezige leerkrachten kon het thuisonderwijs niet opgestart worden voor groep 8a. Op woensdag is er vervanging voor groep 1-
2b en thuisonderwijs voor groep 6b. Donderdag krijgen groep 4 en groep 6b thuisonderwijs en is er vervanging voor groep 8b. 

Met dit overzicht geef ik u een inkijkje in de vervangingspuzzel waar wij elke dag weer secuur naar kijken en ons best doen om alles opgelost te
krijgen. Ik realiseer mij heel goed dat wij een grote aanspraak doen op uw flexibiliteit, net als dat er van de kinderen en de teamleden veel
gevraagd wordt. Ik hoop dat we dit met elkaar kunnen blijven dragen.

Warme groet, 
Lisette Braaksma 
Directeur CBS de Brandaris
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AGENDA

Week 5
Woensdag 2 februari 
Adviesgesprekken groep 8

Vrijdag 4 februari 
Warme truien dag

Week 6
Woensdag 9 februari 
Studiedag leerlingen vrij

Week 7
Studieweek leerlingen vrij
Deze studieweek gaat door. De vraag is gesteld of deze week
kan komen te vervallen ivm de vele lesdagen die uitvallen.
Voor deze week kan dat niet. Wel wordt er gekeken naar de
tweede studieweek in juni. U hoort hier snel over.

Volgende nieuwsbrief; vrijdag 18 februari

Bewaar wat fijn is.

Of het nu groot

of klein is.

Hou vast wat raakt.

Laat los wat niet 

gelukkig maakt.



 
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: 27PG | 023-5618610 | directie@cbsdebrandaris.nl |

www.cbsdebrandaris.nl

CORONA UPDATE

https://quarantainecheck.r i jksoverheid.nl/Sinds de persconferentie van vorige week dinsdag is er weer veel
veranderd, plotseling hoeven schoolklassen, kinderen en volwassen
minder snel in quarantaine. Soms voelt het wel een beetje raar als er
een huisgenoot met corona is en je zelf wel gewoon naar buiten en
aan het werk mag.

Helaas hebben de versoepelingen er nog niet toe geleid dat er minder
uitval is door Corona. In tegendeel, afgelopen week is een grote
vervangingspuzzel geweest. 

Wanneer u vragen heeft over de huidige quarantaineregels is het goed
om gebruik te maken van de quarantainecheck --> 
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Wanneer blijft een leerling thuis?
Alleen leerlingen die klachten hebben of zelf positief getest zijn blijven
thuis. Alle overige leerlingen, ook als zij in nauw contact zijn geweest
met iemand die positief getest is, mogen naar school. 

Het dringend verzoek geldt dagelijks een zelftest te doen als leerlingen
in contact zijn geweest met een besmet persoon. 
--> leerlingen kunnen extra zelftesten meekrijgen vanuit school
wanneer dit nodig is.

Bij zwaardere klachten blijft de route naar de GGD van toepassing.
Deze regel is ook van toepassing als er meerdere besmettingen zijn
geconstateerd in de groep van uw kind. 

Indien een leerling positief test op een zelftest of een PCR-test,
vragen wij u om dit te melden op school. De leerling zal dan in
thuisisolatie moeten. 
Voor school is deze informatie belangrijk omdat wij contact houden
met de GGD. Mocht het aantal besmettingen te hoog worden, dan kan
de GGD alsnog adviseren tot quarantaine van een klas.

Leerlingen die verkouden zijn
Als een leerling verkouden is en negatief test, mag de leerling met
milde klachten naar school. De beslisboom is geactualiseerd en deze
wordt als bijlage meegestuurd met deze nieuwsbrief.

Ook het protocol voor het basisonderwijs is geactualiseerd. Dit
document vindt u ook als bijlage bij deze nieuwsbrief.
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Ik  word leerkracht

Heb j i j  het  in je? Of ken je  iemand die hier  over denkt?

Werken als  z i j - instromer binnen het pr imair  onderwijs  in de
Haarlemmermeer.  Een baan als  meester of  juf ,  voor de klas .  

De taskforce lerarentekort  Haarlemmermeer biedt jou de kans om
vanaf september 2022 te gaan starten als  z i j - instromer binnen een
van de scholen van de Haarlemmermeer.  

Ben je in het bezit  van een HBO- of WO diploma,  heb je interesse
in een baan als  z i j - instromer in het pr imair  onderwijs  in de
Haarlemmermeer? Ben je vanaf september 2022 beschikbaar voor
ongeveer dr ie-vier  dagen in de week.  Wil  je  graag in twee jaar
toewerken naar een diploma dat je  in staat stelt  om voor de klas
te kunnen staan?

Meld je dan nu aan voor de onl ine voorl icht ings-bi jeenkomst:  
https:// ikwordleerkracht.nl/onl ine-voorl icht ingsbi jeenkomst/ 

Deze vindt plaats op dinsdag 15 februari  2022.  Aanvang 10.30
uur,  verwacht einde rond 12.00 uur.

NATIONALE VOORLEESDAGEN

In het kader van leesbevordering worden deze week de
Nationale Voorleesdagen georganiseerd.  Ti jdens deze
dagen hebben wi j  het lezen en voorlezen extra onder de
aandacht gebracht.  

 “Maar eerst  v ing ik  een monster”  geschreven door
Tj ibbe Veldkamp en geï l lustreerd door Kees de boer
(Uitgeveri j  Lemniscaat)  is  verkozen tot Prentenboek van
het Jaar 2022.  

Onze leesconsulent vanuit  de Bibl iotheek,  Mari j t ,  heeft
deze week dit  boek voorlezen in de groepen 1-2.  

https://ikwordleerkracht.nl/online-voorlichtingsbijeenkomst/
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ICT

door  Kimberly  van Kampen,  ICT
coördinator

Leerlijn office 365 

Vanaf groep 6 werken de leerlingen aan onze
nieuwe leerlijn Office 365. Aan de hand van kaarten
met instructies en opdrachten worden de leerlingen
vaardig in het omgaan met Onedrive,
tekstverwerken in Word en presentaties maken in
Powerpoint. Ook het gebruik van Teams, Excel,
Paint, Chrome/Google en Forms komt terug in de
lessenserie.

De nieuwe leerlijn is geïntroduceerd in de groepen 6
en 7 en zij werken hier t/m groep 8 aan. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat ieder kind een 'examen'
maakt en daarmee laat zien dat hij/zij de
vaardigheden beheerst.

CREATORLAB

door  Annemarie  Langeveld

Op woensdag 12 januari 2021 zijn de kinderen van
groep 6a, 7a en 7b in het Creator Lab geweest. De
leerlingen hebben gewerkt met de LEGO WeDo
kisten. In de kisten zit technisch lego, waarmee de
kinderen een molentje hebben gemaakt. Nadat zij
deze stap voor stap hadden gemaakt, was er daarna
de mogelijkheid om het molentje te programmeren
en te verbeteren. De leerlingen hebben gewerkt
volgens het denken, doen en delen principe. 
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EERSTE GEZAMENLIJK INSPRAAKOVERLEG

- MR KLAVERTJE VIER - BRANDARIS EN OUDERCOMMISSIE MIRAKELS - 

.Woensdagavond 19 januari heeft er (onine) een eerste gezamenlijk overleg van de
inspraakorganen binnen de Community school plaatsgevonden. Een mooi moment waarbij
de verbinding van de twee scholen en de opvang gelegd werd.

We hebben onder andere gesproken over de doelen voor de Community school in zijn
geheel. Enkele doelen zijn:
- Het oprichten van een Community-raad met leerlingen uit de groepen 6 en 7 en BSO.
Deze Community-raad gaat bijvoorbeeld gevraagd worden om mee te denken met het plan
om de speelpleinen opnieuw in te richten en te vergroenen.

- Het oprichten van een Community-klankbordgroep voor ouders. Graag spar ik met
ouders binnen de Community over zaken die ons allemaal aangaan. Hierbij kan gedacht
worden aan verbeteringen in het gebouw, de herinrichting van de speelpleinen, de
overgang van opvang naar basisschool en vele andere zaken. Zodra dit verder is uitgewerkt
én de coronaregels het toelaten om weer fysiek bij elkaar te komen in het gebouw wordt u
hier verder over geïnformeerd. 

COMMUNITY LEARNING CENTRE
- VITALITY LAB - 

.Graag willen we ons tweede lab gaan inrichten
en in gebruik gaan nemen. Dit wordt het
Vitality Lab. Twee ruimtes, de keuken en een
ruimte ervoor, waar kinderen onder andere
kunnen koken, leren over gezond gedrag,
bewegen, vitaliteit en  duurzaamheid. 

De keuken is op dit moment nog zo goed als
leeg. Mocht u pannen - servies - vervangen?
Wilt u aan ons denken en dit meegeven aan
uw zoon of dochter?
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NEDERLANDSE LES VOOR MEERTALIGE OUDERS 

.De organisatie TopTaal heeft ons benaderd met het aanbod om gratis Nederlandse les aan te bieden voor meertalige ouders die graag
beter/meer Nederlands willen leren spreken-lezen-schrijven. Dit wordt gecombineerd met het uitwisselen van informatie over de school:
- Hoe werkt het Nederlandse onderwijssysteem in het algemeen en het onderwijs op Klavertje vier in het bijzonder?
- Welke informatie kan je lezen in de schoolgids?
- Hoe werkt het volgen van de ontwikkeling van kinderen?

Verschillende ouders hebben van de zorgcoördinator Esmée al een uitnodiging hiervoor ontvangen en de reacties zijn positief. Bij
voldoende aanmeldingen vanuit Mirakels, Brandaris en Klavertje vier kan er een groep starten binnen ons gebouw. 

TopTaal kan dit aanbod doen omdat zij een subsidie hebben ontvangen voor het geven van de lessen in de Haarlemmermeer. 

Mocht u interesse hebben? Laat het de leerkracht weten of mail de organisatie: tob@toptaalgroep.nl


