
FIJNE FEESTDAGEN
door  L isette  Braaksma

Na een heerlijke vorstweek hebben wij ons klaargemaakt voor
de kerstviering. Hoe blij zijn wij, dat we dit jaar, met elkaar
kunnen samenzijn met hulp van ouders. Vorig jaar zag het
einde van het jaar er anders uit, toen we wegens oplaaiende
besmettingscijfers de deuren moesten sluiten. 

De kinderen hebben in de ochtend een prachtige kerstviering
gehad. Ze hebben gezongen, spelletjes gespeeld of geknutseld.
Helaas ben ik zelf sinds maandagavond getroffen door de griep
die nu door heel Nederland raast, Ik heb alle gezelligheid, thuis
ziek in bed, via Parro gevolgd. In de avond is het mij nog gelukt
om even een kort rondje door de klassen te doen tijdens het
kerstdiner. Wat zag het er prachtig uit. Dank aan alle ouders
voor hun inzet. De kinderen en leerkrachten hebben genoten. 

Na de kerstvakantie starten we meteen met een
tevredenheidsonderzoek voor ouders en leerlingen. U kunt
maandag 9 of 10 januari een uitnodiging hiervoor verwachten.
 
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2022, staan vooral wat
praktische zaken. In de bijlage vindt u een jaaroverzicht van de
community en informatie van de bibliotheek.

In het nieuwe jaar gaan wij er weer tegenaan met elkaar. De
kortste dagen zijn geweest en we gaan rustig aan weer richting
het voorjaar. 

Voor nu.....
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AGENDA                                         UPDATE BEZETTING
Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari
Kerstvakantie

Woensdag 18 januari
Kijkochtend voor ouders 8.15 - 8.30
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Door L isette

Dit schooljaar is het fijn om te merken dat we weinig te maken
hebben gehad met uitval. Binnen het team is het mogelijk om
met elkaar intern oplossingen te vinden voor de vervanging.
Om jullie mee te nemen, in deze nieuwsbrief een kijkje in de
bezetting hoe het er na de kerst uitziet. 

Na de kerst wordt de vacature in groep 4 ingevuld door
uitbreidingen op de uren van drie leerkrachten en het
verschuiven van verschillende leerkrachten. Juf Els en Juf
Debora gaan groep 3 draaien. Juf Anne gaat groep 3 verlaten
en naast Juf Tessa groep 4 draaien. Dit heeft een grote impact
op de kinderen en niet te vergeten ook op de juffen. Met deze
keus lukt het om de ondersteuning in andere groepen ook nog
te kunnen behouden. 

Juf Lisanne gaat na de kerst samen met Marieke R groep 7a
draaien. Sinds eind september stond er naast Juf Marieke één
dag haar vader en één dag een goede vriendin, beide ervaren
basisschoolleerkrachten. Juf Lisanne heeft deze klas vorig jaar
ook gehad, het is fijn dat ze kinderen al kent. 

De plusklassen gaan na de kerstvakantie weer gedeeltelijk
starten. Juf Barbara zou bij de start van dit schooljaar de
plusklassen doen, maar i.v.m. langdurige ziekte heeft dit stil
gelegen. Juf Lisanne kan een deel hiervan oppakken. De exacte
startdatum en over hoe het verder vorm wordt gegeven, horen
jullie later.

Meester Ricardo wordt in maart 2023 voor de tweede keer
vader. Dit betekent dat een gedeelte van zijn uren wordt
vervangen. Hierbij de link van de vacature
https://www.meerprimair.nl/werken-bij/vacatures/leerkracht-
bewegingsonderwijs-de-brandaris-hoofddorp-04-fte  

Kent u nog een vakleerkracht bewegingsonderwijs? Laat het mij
weten. 

MEDEDELING EEF NIEZING                                      
Eef Niezing (voorzitter bestuur Meer Primair)

Recentelijk is bekend geworden dat Eef Niezing, na
acht jaar deel te hebben uitgemaakt van het College
van bestuur van Meer Primair, heeft besloten om per 1
september 2023 terug te treden en met pensioen te
gaan. Vanaf december is gestart met de wervings- en
selectieprocedure voor het vinden van een opvolger
per 1 september 2023. Wij houden u van de voortgang
op de hoogte.

https://www.meerprimair.nl/werken-bij/vacatures/leerkracht-bewegingsonderwijs-de-brandaris-hoofddorp-04-fte
https://www.meerprimair.nl/werken-bij/vacatures/leerkracht-bewegingsonderwijs-de-brandaris-hoofddorp-04-fte


EVEN VOORSTELLEN                         PRACHTIGE FOUTE KERSTTRUIEN 
Door Romi  Hurts                                               Door  de kleutergroepen
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Hoi, 

Ik ben Romi Hurts en ik mag de muzieklessen komen
geven voor groep 4 t/m 8. 

Na zelf met muziek opgegroeid te zijn en te hebben
ervaren hoeveel muziek te geven heeft voor jong, oud
en alles ertussenin, kijk ik er erg naar uit om met de
leerlingen muziek te gaan maken.

Ik ben singer-songwriter en je kan me op het moment
met twee singles vinden op Spotify, maar de komende
maanden komen er nog 5 nieuwe aan. Daar ben ik nu
hard mee bezig. 

Ik heb een ritmisch verleden waarin ik drumde en
assisteerde bij percussieworkshops voor scholen en
bedrijven. Op het moment geef ik ook productie
workshops voor groep 7 en 8 waar de kinderen zelf
muziek produceren op de computer met altijd hele
trotse, blije kinderen tot gevolg :-)

Ik kan niet wachten om met de kinderen aan de slag
te gaan.



CREATOR LAB                                      
Door Annemarie,  leerkracht  Creator  Lab
en groep 6

Het afgelopen half  jaar  z i jn a l le  groepen in het
Creator Lab geweest .  
De groepen 5 t/m 8 kr i jgen dr ie weken
aaneengesloten lessen in het Creator Lab.

De leer l ingen hebben de afgelopen periode de
volgende lessen gehad:

·Een dig ita le  ver jaardagskaart  gemaakt in Scratch
(groep 5 t/m 8) ,  waarbi j  de groepen 8 een typisch
kenmerk van groep 8 moesten toevoegen.  
Scratch is  een programmeerprogramma, waarbi j  de
leer l ingen op een laagdrempel ige manier kunnen
kennismaken met programmeren op een chromebook.

·De leer l ingen hebben een journaal  gemaakt met het
Green Screen of z i jn hiermee bezig en gaan deze na
de kerstvakantie afmaken (groep 5 t/m 8) .

·Groep 3 en 4 heeft  kennisgemaakt met Scratch Jr .
Scratch Jr .  is  een programmeerprogramma voor jonge
kinderen,  waarbi j  z i j  op de IPad ervoor zorgen dat
bi jvoorbeeld een diert je of  poppetje gaat bewegen.  

·De groepen 1/2a en 1/2b hebben deelgenomen aan
een c i rcuit .  In  het c ircuit  zaten de volgende
onderdelen:
-  Het bouwen van een huis  voor Pompom met grote
duploblokken.
-  De leer l ingen hebben de Bee-Bot een parcours laten
af leggen,  wat z i j  zelf  hadden gemaakt met Kapla.  
-  De leer l ingen mochten vr i j  bouwen met Cl ics en
Lokon.
-  De leer l ingen kregen de opdracht om van Nopper
een auto te maken.  
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Na de kerstvakantie gaan de leer l ingen ook weer aan de
slag in het CreatorLab.

De volgende onderwerpen komen aanbod:

·De groepen 1/2a en 1/2b gaan verder aan de s lag met de
onderdelen,  die bi j  het c ircuit  z i jn benoemd. 

·Groep 3 en 4 kr i jgen nog een les van Scratch Jr . .  

·De groepen 5 t/m 8 gaan aan de s lag met de Lego WeDo
dozen en Lego Spike dozen.  Daarnaast gaan de leer l ingen
verschi l lende robots programmeren.  



BIJ DE INGANG                                       
Door Wouter

Elke ochtend om 8:15 gaan de deuren open voor de
leerlingen en ouders. Zij worden verwelkomd door een
teamlid van de Brandaris. Het zal jullie opgevallen zijn dat
dit niet elke dag door dezelfde persoon gebeurt. Wij
hebben hier een rooster voor. Omdat niet alle gezichten
bekend zijn bij iedereen hierbij een overzicht wie wanneer
de kinderen ontvangt bij de deur. 
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LisetteJolienWouter       RicardoInge 

Maandag: Lisette (directeur)
Dinsdag: Jolien (leerkracht 7b & bouwcoördinator) 
               Ricardo (leerkracht gym)
Woensdag: Inge (leerkracht 1/2b & bouwcoördinator)
Donderdag: Lisette (directeur)
Vrijdag: Wouter (conciërge)

Als er zieken zijn of andere bijzonderheden, dan staat er
ook wel eens een zorgcoördinator bij de deur. Esther,
Nianne of Stefanie.

StefanieEsther Nianne



MOBIELE TELEFOONS                                    
Door L isette

Mobielt jes z i jn in deze t i jd niet  meer weg te denken.  
 Zowel voor de kinderen,  ouders a ls  leerkrachten.  

Met name in de bovenbouw hebben de meeste leer l ingen
een mobiele telefoon mee naar school .  De leer l ingen z i jn
op de hoogte van de schoolafspraken,  maar desondanks
betrappen wi j  de leer l ingen er wel  eens op dat ze toch in
de ver leiding komen om even met de mobiel  te spelen.  
Mobielt jes worden bi j  de leerkracht ingeleverd.  Wij
hebben het goede vertrouwen,  dat a ls  een leer l ing
aangeeft  z i jn/haar mobiel  niet  mee te hebben,  dat ze die
dan daadwerkel i jk  ook niet  mee hebben.

Mobielt jes mogen uiteraard ook thuis  bl i jven als  deze
niet  nodig z i jn .  De schoolafspraak is ,  dat  de leer l ingen
mobiele telefoons in het gebouw niet  gebruiken.  
Om 8.30 u worden deze opgeborgen bi j  de leerkracht.  Na
schoolt i jd mag uw kind weer gebruik maken van z i jn
telefoon als  ze buiten het gebouw zi jn .
 
Uw kind is  te a l len t i jde te bereiken via het
telefoonnummer van de school .  Wanneer een leer l ing
zich niet  aan deze afspraak houdt,  wordt de telefoon in
beslag genomen en worden ouders op de hoogte gesteld.
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ADVIESGESPREKKEN GROEPEN 8
Door Esther  Vledder,  zorgcoördinator  groep 5 t/m 8
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Op woensdag 14 december 2022 is  de adviescommissie bi j
e lkaar gekomen.

De adviescommissie bestaat uit  de leerkrachten van de
groepen 7 en 8,  de zorgcoördinatoren en de direct ie .
Iedere leer l ing is  zorgvuldig besproken en er  is  een passend
advies geformuleerd.  Dit  advies is  unaniem en bindend.

Daarop is  één uitzondering:  Als  de leer l ing op de eindtoets
een beter resultaat behaalt  dan het gegeven advies,  moet
de school  het advies heroverwegen.  Indien het advies
wordt bi jgesteld ontvangen de ouders en l ln .  een
uitnodiging voor een gesprek waarin dit  wordt besproken.
Indien school  besluit  om het advies niet  aan te passen
wordt dit  mondel ing (telefonisch)  naar ouders
gecommuniceerd.

In de week van 23 januari  2023 zul len de adviesgesprekken
met de ouders en kinderen plaatsvinden.
Na de kerstvakantie kr i jgt  u een uitnodiging via Parro om u
hiervoor in te schri jven.  
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Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar !      
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Impressie van de kerstviering, diner                                                         


