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IN HET NUMMER VAN DEZE WEEK:

DE KOP IS ERAF 
door  L isette  Braaksma

De eerste weken zijn voorbij gevlogen. Al redelijk snel zijn we
gestart met de informatieavonden voor alle groepen. Het was
mooi om te zien dat er een grote opkomst was. Dank
hiervoor. 
De ontruimingsoefening die vorige week heeft
plaatsgevonden met het hele gebouw heeft goede
verbeterpunten naar voren doen komen. Het is ongelofelijk
maar binnen 5 minuten was het hele gebouw leeg. Dit jaar
vinden er nog twee ontruimingsoefeningen plaats. 

Misschien merkt u de onrust bij u kind(eren), het in het ritme
komen van school, vorming van de groep en de wisseling in
stemming die de neervallende bladeren teweeg kunnen
brengen. Het herfstweer is goed aanwezig de afgelopen
dagen. Wij willen jullie er weer alert op maken om de
kinderen goed en warm aan te kleden. Truien en jassen zijn
weer noodzakelijk. Voor het geval het mocht regenen, is een
regenjas of waterdicht jack ook aan te bevelen. Natuurlijk
gaan we ons best doen om het in de school warm te krijgen,
maar vanwege de gewenste ventilatie is het ook voor in de
klas wenselijk dat de kinderen warm zijn aangekleed. 

 
 

. . .LEKKER IN JE VEL EN OPTIMAAL PRESTEREN!
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In Parro is de agenda ingevuld. Zoals u misschien heeft
gezien, staan nog niet alle oudergesprekken hierin vermeld.
De groepen 3 en 8 zijn uitgenodigd voor een gesprek. De
overige groepen worden zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld. U kunt uitgaan van medio november. 

De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) heeft
een vacature voor de oudergeleding. De GMR van Meer
Primair vertegenwoordigt de belangen van kinderen, ouders
en medewerkers van alle bij Meer Primair aangesloten
scholen. De GMR ondersteunt de missie die door de stichting
is geformuleerd in het strategisch beleidsplan (SBP): “Vandaag
leren voor morgen”. In de bijlage leest u meer informatie

In de bijlage vindt u ook informatie van de GGD Nieuwsflits,
Kindpakket en Community nieuwsbrief.

Alvast een fijn weekend gewenst. 



AGENDA

Groep 8 doelengesprekken
maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 oktober

Start Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober

Groep 3 oudergesprek
Donderdag 6 en dinsdag 11 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek, Open podium, Reünie groep 8
Vrijdag 14 oktober

Herfstvakantie                   
Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2022

Studiedag, leerlingen vrij
Maandag 24 oktober
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SCHOOLBIBLIOTHEEK
door  de leeswerkgroep                                         door  de pluswerkgroep

Inmiddels draait de bibliotheek alweer op volle toeren. 
Wij hebben al een aantal enthousiaste ouders die de
bibliotheek voor ons draaien. 
Dit zijn Annemieke van Boxtel, Mariska Kroon en Sediqa
Naimi. 
Hartelijk dank voor jullie inzet dames. 

Wij zoeken nog een bibliotheekouder voor op
dinsdagochtend van 08.30-09.00 uur. 

Lijkt het u leuk om als bibliotheekouder te helpen in de
bibliotheek? 
Meld u dat nu aan. 

U kunt een mail sturen naar Tessa:
t.borsboom@cbsdebrandaris.nl. 

WIJKAGENTEN

Het kan zijn dat u de wijkagenten wel al een keer heeft zien
rondlopen. Menno van Kruiselbergen en Silvia Sprengers
zijn al langere tijd de wijkagenten van Floriande. Mocht er
iets zijn dan kunt u contact met ze opnemen. 
0900 - 8844 / silvia.sprengers@politie.nl /
menno.van.kruiselbergen@politie.nl

PLUSKLAS

Door ziekte van verschillende collega's kan vooralsnog de
plusgroep voor de groepen 5 tot en met 8 niet doorgaan. 
Wij hopen dit in januari op te kunnen pakken. In de klas
worden de kinderen voldoende uitgedaagd door de
leerkrachten. 
Voor de groepen 1 tot en met 4 starten de plusgroepen
eveneens in januari. Ook deze kinderen worden in de klas
voldoende uitgedaagd door de leerkrachten.

LUIZENOUDERCOÖRDINATOR (VACATURE)
door  de hoofdluis  juf                               

Wij zijn op zoek naar een expert in hoofdluis. Ben jij degene
die de Brandaris luizenoudercoördinator wordt? Kun jij alle
vragen beantwoorden van de luizenpluisouders en ben je
een kei in het communiceren naar de ouders over het wel
en wee van de luis? 
Laat het mij weten als je geïnteresseerd bent, stuur een
mailtje naar l.braaksma@cbsdebrandaris.nl. Ik stuur je
gegevens dan door naar de hoofdluis juf. 

mailto:t.borsboom@cbsdebrandaris.nl


MEDIATOREN TRAINING/
VREEDZAME SCHOOL          
Door Jol ien

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame school (onze
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling) is mediatie:
bemiddeling bij conflicten. Tijdens de lessen van Vreedzame
school leren de leerlingen wat mediatie is en in de bovenbouw
worden zij ook opgeleid om de rol van leerlingmediator te
kunnen vervullen. Eenmaal opgeleid zijn er steeds kleine
groepjes mediatoren die, tijdens de pauzes, kunnen helpen bij
het oplossen van conflicten tussen andere kinderen. Zij zijn dan
herkenbaar door een gekleurd hesje. Wanneer het de
mediatoren onverhoopt toch niet lukt om een conflict op te
lossen, zijn er uiteraard altijd pleinwachten aanwezig.
De groepen 7 krijgen dit jaar deze mediatorentraining. Deze
gaat verzorgd worden door Mia Versteegen van 1801 Jeugd- en
Onderwijsadvies en zal, onder lestijd, plaatsvinden op de
volgende data: 6 oktober, 27 oktober en 17 november. De
eigen leerkrachten en onze gymleerkracht/pleinwacht Ricardo
zullen hierbij aanwezig zijn.
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OPEN PODIUM
Door Jol ien

Op vrijdag 14 oktober staat het eerste Open Podium van dit
schooljaar gepland. In dit schooljaar zijn er weer twee Open
Podium- en twee Muziekpodiummomenten en die vinden om
en om plaats.

Het Open Podium is voor de kinderen DE kans om hun
talenten te laten zien. Dit kan zijn in de vorm van zang, dans,
toneel, het bespelen van een muziekinstrument, een
goocheltruc enz.
 
Eindelijk kunnen we ook weer ouders gaan uitnodigen om
naar de podiummomenten te komen kijken. We werken in
twee shifts en alleen de ouders waarvan de klas in de eerste
shift optreedt, worden uitgenodigd.

De eerste shift is van 8.30u tot 9.10u en betreft dit keer de
groepen 1/2 A, 3, 5, 7A en 8A. De ouders van deze groepen
zijn dus welkom op vrijdag 14 oktober. (Omdat het Open
podium plaatsvindt op basis van inschrijving, kan het zijn dat
niet alle kinderen op het podium te zien zullen zijn. Houd
hiervoor de berichtgeving van de eigen leerkracht in Parro in
de gaten.)

De tweede shift is van 9.15u tot 9.55u en betreft dit keer de
groepen 1/2 B, 4, 6, 7B en 8B. De ouders van deze groepen
ontvangen een uitnodiging voor het tweede Open Podium, op
dinsdag 18 april 2023.



TEAM
Door L isette

Voor jullie een korte update met de stand
van zaken m.b.t. de formatie. 

Ondertussen is Juf Martine met
zwangerschapsverlof. Zij komt medio
februari weer terug op school. Juf Jolien
vervangt haar als bouwcoördinator.

Van de zomer is Juf Lisanne bevallen van een
zoontje, James genaamd. Na de
kerstvakantie komt ze terug van
zwangerschapsverlof. 

Door afwezigheid, door ziekte van Juf
Barbara hebben wij een aantal vervangers.
Zo is Meester Jacques (vader van Marieke R)
en Juf Marieke B die ieder een dag invallen
in groep 7a. 
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De vacature van groep 8a is niet ingevuld.
Juf Karin is nu de duo van Juf Samantha. 

Onze zorgcoördinator Maaike is ziek thuis,
wij zijn blij dat Juf Nianne kan uitbreiden en
is naast haar twee dagen voor de de klas
twee dagen werkzaam als zorgcoördinator.
Met met haar ervaring en achtergrond in de
orthopedagogiek zijn wij blij dat zij dit
oppakt. 

Dit jaar is Juf Kelsey gestart, zij vervangt Juf
Sengul. 


