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IN HET NUMMER VAN DEZE WEEK:

DE DAGEN WORDEN KORTER
door  L isette  Braaksma

Een donkere periode is aangebroken, de dagen worden korter
en de nachten langer. Een periode met verschillende feesten
die door en in elkaar overlopen. Zo zijn er in de klassen allerlei
activiteiten met betrekking tot Sinterklaas. De schoenen zijn
gezet, er worden pepernoten gebakken, liedjes gezongen en
van alles geknutseld. Eind van deze week start de
adventsperiode.

De advent is in het christendom de benaming voor de
aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het
Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de
adventsperiode bereiden christenen zich voor op het
kerstfeest. De advent begint vier zondagen voor kerstmis. 

De R is al een tijdje in de maand. Tot nu toe gaat het goed met
de bezetting van de klassen. Het is schaars met de invallers en
er komt maar geen reactie op de vacatures. Mijn dank is dan
ook groot naar de invallers binnen de oudergroep die soms
bijspringen. 

 
 

. . .LEKKER IN JE VEL EN OPTIMAAL PRESTEREN!
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Jaargang 18  2022 2023 |  emai l :d i rect ie@cbsdebrandar is .n l  |  redact ie :  L isette  Braaksma.

De afgelopen week hebben wij te maken met een aantal
collega's die corona hebben opgelopen. Ik hoop dat verdere
besmetting ons bespaard blijven, maar een gewaarschuwd mens
telt voor twee. Houdt u er dus alstublieft rekening mee dat het
de aankomende periode zou kunnen gebeuren, dat er een klas
naar huis gestuurd wordt.

Na de vorige nieuwsbrief, waarin een herinnering stond om
jongere broertjes/zusjes op te geven, zijn er een aantal ouders
die dit gedaan hebben. Bij deze nogmaals een herinnering
mocht je het vergeten zijn. 

In de bijlage de tweemaandelijkse community nieuwsbrief.

Alvast een fijn weekend gewenst.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn


AGENDA                                         TRAKTATIE
Dinsdag 29 november
Kijkochtend ouders 8.15 - 8.30

Maandag 5 december
Sinterklaasviering

Donderdag 22 december
Kerstviering, kerstdiner

Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari
Kerstvakantie
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Eén is genoeg en klein is oké! 
Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is. 
Kies bij voorkeur een gezonde traktatie. 

Een verjaardag is een feestelijk moment waarbij de kinderen
mogen trakteren in de klas. Wij stimuleren als school het
uitdelen van een gezonde traktatie, daarom adviseren we bij
het bedenken van traktaties de volgende punten mee te
nemen: 

Voor eventuele inspiratie: www.gezondtrakteren.nl of
www.voedingscentrum.nl/trakteren

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren


VREEDZAME SCHOOL                                               
Door Inge,  bouwcoördinator  en leerkracht  1/2b

Mediatorentraining

Onze school  is  net a ls  u voortdurend bezig met opvoeden.
Wij  doen dat vanuit  de uitgangspunten van De Vreedzame
School .  De Vreedzame School  is  een programma dat streeft
naar een kl imaat in school  en klas waarin betrokkenheid en
verantwoordel i jkheid van kinderen centraal  staan.  De school
wordt een democrat ische gemeenschap waarin ook de
kinderen een stem hebben,  z ich gezien en gehoord voelen en
op een posit ieve manier met elkaar omgaan.  

Hierbi j  staat  confl ictoplossing centraal .  Kinderen leren hoe je
construct ief  met confl icten om kunt gaan.  We st imuleren
kinderen hun confl icten voor zover mogel i jk  zelfstandig op te
lossen.  Wanneer de kinderen het niet  lukt om een confl ict
zelf  op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een
mediator .  Kinderen doen zo ervar ing op met
confl ictbemiddel ing met behulp van een derde,  neutrale
part i j .

De mediator kan een leerkracht z i jn ,  maar ook een
medeleer l ing.  Vandaar dat we bi j  ons op school  jaar l i jks
leer l ingen opleiden tot leer l ingmediator ,  d ie andere kinderen
gaan helpen bi j  het oplossen van een confl ict  a ls  ze daar zelf
niet  in s lagen.  De leerkrachten bewaken dat mediat ies vei l ig
en succesvol  ver lopen.  

De training heeft  afgelopen periode plaatsgevonden in de
groepen 7 en het was mooi  om te z ien hoe ser ieus de
leer l ingen hier  mee omgingen en hoe ze hun
verantwoordel i jkheid nemen in hun rol  a ls  mediator .  
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VREEDZAME SCHOOL, BLOK 2 EN 3                                              
Door Inge 

De komende periode gaan we werken naar blok 3.  We
hebben oor  voor  e lkaar.

In dit  blok st imuleren we de kinderen om ‘oor voor
elkaar ’  te hebben.  De lessen gaan over communicat ie ,
over ‘praten mét elkaar ’  in  plaats van ‘praten tégen
elkaar ’ .  

De kinderen leren wat goed en s lecht lu isteren is .  In
tweetal len oefenen de kinderen om naar elkaar te
luisteren.  De een vertelt ,  de ander lu istert .  Goed
luisteren kan je z ien aan oogcontact ,  knikken,  act ieve
l ichaamshouding en herhalen wat de ander zei .
De kinderen leren z ich in een ander te verplaatsen.  Ze
leren dat het belangri jk  is  om goed naar elkaar te
luisteren en duidel i jk  te zeggen wat je bedoelt .  Dit
voorkomt dat er  misverstanden en confl icten ontstaan.
Ze leren vragen stel len en samenvatten.  Je laat  daarmee
zien dat je  de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op
verschi l lende manieren naar dezelfde dingen kunnen
ki jken.  
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In Blok 2  ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen
de afgelopen periode het volgende geleerd: 

- Om een conflict zelf goed op te lossen. 
- Om win-win oplossingen te bedenken.
- Om het stappenplan 'praat het uit' toe te passen.
- Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op
een conflict.
- Om na te denken over de druk van de groep en het hebben
van een eigen mening.
- Hoe om te gaan met kritiek.

                                              
We bespreken met de kinderen dat mensen op
verschi l lende manieren naar dezelfde dingen kunnen
ki jken.  We spreken dan over het hebben van verschi l lende
‘gezichtspunten’ .  We ki jken soms anders tegen dezelfde
dingen aan,  omdat we verschi l lende ervar ingen en
gevoelens hebben en omdat we uit  verschi l lende gezinnen
komen.

Op deze manier leren we de kinderen met
meningsverschi l len om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en
debatteren.  Hierbi j  gaat het om het verdedigen van een
stel l ing,  bi jvoorbeeld ‘k inderen moeten op t i jd naar bed’
of  ‘ iemand die pest  moet streng gestraft  worden’ .  In groep
8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen
doen.  Ze leren over verschi l len in communiceren via
socia le media en face-to-face.



SINTERKLAAS
Door de Sintcommissie
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De school  opent zoals  gebruikel i jk  om 8.15.  Al le
kinderen worden uiter l i jk  8.25 in hun klas verwacht.
Ze houden hun jas aan,  want a ls  de klas compleet is
gaan ze naar buiten.  
Sinterklaas en de Pieten komen aan op het
achterplein aan de kant van CBS de Brandaris  (bi j  de
f ietsenrekken/bi j  de s loot) .  Rond 8:45 uur wordt
daar Sinterklaas onthaald.  U bent van harte welkom
bi j  de aankomst op het achterplein!  
Voor de lekkere trek zorgen we voor pepernoten in
de klas .  Lunch en het t ien-uurt je worden zoals
gebruikel i jk  meegenomen vanuit  huis .  Geeft  u ook
een draagtas mee voor de cadeautjes ,  surpr ise en
knutselwerken?     
Om 14.30 z i jn de kinderen uit  en kunnen op de
gebruikel i jke plek opgehaald worden.   

Hij  Komt,  hi j  Komt!   

Die l ieve goede Sint  komt op maandag 5 december bi j
ons op school  z i jn ver jaardag vieren.  
Wij  z i jn k laar .  De school  is  vers ierd met onze
knutselwerken,  de pepernoten z i jn gebakken en z i jn
stoel  staat k laar .  
Nu maar hopen dat de pakjes op t i jd in Nederland z i jn!

Om deze spannende feestdag soepel  te laten ver lopen
een paar prakt ische punten.   

   

Wij  k i jken uit  naar een gezel l ig  s interklaasfeest .  Ook
de Sint ,  met wie we veelvuldig contact hebben heeft  er
z in in .  

Met elkaar zorgen we ervoor dat het bezoek aan de
Sint en de verrassingsact voor a l le  k inderen een
feest je is .  

Oproep!
Aan het einde van de dag ruimen we de Sinterklaas
spul len weer op.  De meeste spul len z i jn niet  nog een
jaar bruikbaar .  Veel  posters z i jn gescheurd,  de stoel
van s interklaas is  stuk en ook de vlaggetjes z i jn r i jp
voor de recycl ing.  Heeft  u vanuit  uw werk of  vanuit
huis  Sinterklaas versier ing over? Wij  zouden er erg bl i j
mee z i jn .  

U kunt contact opnemen met de oudervereniging via:
             
ov@cbsdebrandaris .nl

mailto:ov@cbsdebrandaris.nl


KERST
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Door Inge Linssen

Vanuit  de Communityraad kregen de
Brandaris  en Klavert je Vier  1500 euro
geschonken voor buitenspeelmateriaal
voor het binnenplein van de Brandaris
voor de groepen 1-2.  In overleg hebben
we verschi l lend materiaal  besteld zoals
wippen,  stapstenen,  s jouwplanken,
zomerski ’s ,  bal len en r ingwerpen.
Inmiddels  wordt er  volop mee gespeeld
en hebben de leer l ingen uit  de groepen
1-2 er heel  veel  plezier  van!  

BUITENSPEELMATERIAAL

Door de Kerstcommissie

Sinterklaas is  nog in het land,  maar de
voorbereidingen voor kerst  z i jn a l  in
vol le gang.

Donderdag 22 december  worden de
kinderen uitgenodigd om 17.00 uur  voor
het kerstbuffet  in de groepen.

Deze t i jd is  anders dan dat er  in de
jaarplanning vermeld staat .

Hoe de kerstact iv iteiten verder ver lopen
wordt later  bekend gemaakt.


