
FIJNE VAKANTIE
door  L isette  Braaksma

Afgelopen periode bruist de school aan alle kanten. Zowel in de
school als tijdens bezoeken buiten de school. Recent ben ik zelf
ook mee geweest naar het Rijksmuseum met de groepen 6 en
7. De kinderen waren super enthousiast en stelden
interessante vragen. Eén van de kinderen had toevallig de dag
voor het bezoek aan het Rijksmuseum Minecraft gespeeld en
moest in het spel de grondstof 'lapis lazuli' (wat heel diep in de
grond zit) opgraven. Hij herkende dit in de uitleg van de gids.
De gids vertelde over de kleuren in het schilderij en hoe de
kleur blauw, vroeger werd gemaakt. Mooi om te zien hoe
gebiologeerd de kinderen waren. Andere groepen zijn naar de
Heimanshof of Boerderij Zorgvrij in Velsen geweest.
 
De groepen 5, 6, 7 en 8 konden samen met Held en Bloem hun
artistieke talenten inzetten. Ze hebben o.a. getekend en
geposeerd. Bij groep 7 en 8 heette het project "Neus in de
boter", een workshop over het spreekwoordenschilderij van
Breugel. Bij de groepen 5 en 6 heette het "Waar is watte".
Deze les richtte zich op het maken en gebruiken van rijm.
Daarnaast zijn er dramalessen voor verschillende groepen
geweest en was er ons muziekpodium.

Al en met al veel creativiteit en cultuur in en buiten de school.

In de bijlage bij deze oudernieuwsbrief vindt u informatie van
het Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer (CJG
Haarlemmermeer). Zij organiseert ook in 2023 gratis webinars
over opgroeien en opvoeden. 

Halverwege maart begint voor mij de opleiding 'Toekomst
bewust schoolleider vakbekwaam'. Deze opleiding volg ik bij
Onderwijs Maak Je Samen. Het gaat in de opleiding over
leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden
van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit
en het stimuleren van de verdere professionalisering van
leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op
maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen
naar de onderwijs- en schoolontwikkeling. Ik heb er zin in en
het mooie is dat de opdrachten meteen toepasbaar zijn in de
school. 

Na de vakantie starten wij als team met een studiedag
(maandag 6 maart) en dan zijn de leerlingen vrij. We gaan
verder met het vierjarig schoolplan, waaronder het herijken van
de missie en visie. Ook hebben we dan een inspiratie-ochtend
bewegend leren.

Voor nu wens ik iedereen alvast een goede (vakantie) week. 
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AGENDA                                              UPDATE BEZETTING                  

Vrijdag 24 februari
Rapporten mee, groepen 1 t/m 6

Zaterdag 25 februari t/m zondag 6 maart
Voorjaarsvakantie

Maandag 6 maart 
Studiedag, leerlingen vrij

Donderdag 16 maart en dinsdag 21 maart
Oudergesprekken groep 1 t/m 6, preadvies groep 7

Woensdag 22 maart
Kijkochtend ouders 8.15-8.30

Donderdag 23 maart
Nieuwsbrief 8

Maandag 27 maart
Ouder infoavond Digitale Awareness, zie uitnodiging
verderop in de nieuwsbrief

SAVE THE DATE

Maandag 15 mei
Ouderparticipatie schoolplan 2023 - 2027
(In de avond, tijd wordt nader bekend gemaakt).
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Door L isette

Om jullie weer mee te nemen in hoe het nu staat met de
bezetting, geef ik u even een kijkje hoe het er nu uitziet.

Juf Lisanne is na de kerst begonnen in groep 7a en heeft zo
haar draai weer gevonden. De plusklassen zijn ondertussen ook
weer gestart. De nieuwe duo's die zijn gevormd om de vacature
in groep 4 op te vangen hebben ook hun draai gevonden.
(Groep 3, Juf Els en Juf Debora) en (Groep 4, Juf Anne en Juf
Tessa).

Voor de lessen bewegingsonderwijs is de vacature ingevuld.
Verderop in de nieuwsbrief lees je hier meer over en stellen de
twee nieuwe meesters zich voor. 

Vanwege uitval van Juf Annemarie heeft groep 6 de afgelopen
periode 4 verschillende leerkrachten per week gehad. Ik ben
blij om te melden dat sinds begin februari Juf Anouk 4 dagen
de groep draait, naast Juf Debora die op de donderdag voor de
groep staat. Verderop in de nieuwsbrief stelt Anouk zich voor.
U kunt haar eerder in de nieuwsbrief voorbij hebben zien
komen, eerst zou ze het huiswerklab gaan draaien, totdat deze
kans voorbij kwam en zij voor het onderwijs heeft gekozen.
 
Juf Inge verzorgt sinds eind januari de lessen in het Creator
Lab. Deze werden eerst ook door Juf Annemarie gegeven.
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EVEN VOORSTELLEN                                

Door Mylène Miltenburg (zorgcoördinator)

Mijn naam is  Mylène Miltenburg.  Na de voorjaarsvakantie
kom ik a ls  zorgcoördinator het team van De Brandaris
ondersteunen.  
Met mi jn achtergrond als  leerkracht en ( inter im)
zorgcoördinator ,  houd ik mi j  graag bezig met a l les wat
met de ontwikkel ing van leer l ingen en het onderwijs  te
maken heeft .  

Mi jn werk is  dan ook heel  divers .  Zo kan ik  in de ochtend
meeki jken in een groep wanneer een leerkracht een vraag
heeft  over het verder optimal iseren van een instruct ie ,
na de lunch contact onderhouden met externe partners
zoals  het samenwerkingsverband en na schoolt i jd in
gesprek gaan met ouders en leerkrachten.

Mocht u even kennis wi l len maken,  mi jn deur staat a lt i jd
open.  Mijn werkdagen z i jn doorgaans dinsdag,  woensdag,
donderdag.

VOORLOPIG AFSCHEID EN WELLICHT
TOT ZIENS
Door Esther  Vledder  (zorgcoördinator)

Beste ouders/verzorgers ,

Al  s inds langere t i jd mis ik  in mi jn werk als  zorgcoördinator
de interact ie met kinderen en het onderwijzen van
kinderen.  Daarom zal  ik  na de voorjaarsvakantie mi jn taak
als  zorgcoördinator neerleggen.
Het is  voor de school  belangri jk  dat er  z .s .m.  iemand mijn
plaats kan innemen en niet  daarmee te wachten tot het
volgend school jaar .

Het goede nieuws is ,  dat  het ons gelukt is  om een
zorgcoördinator met ervar ing in te kunnen zetten.  Haar
naam is  Mylene Miltenburg.

Zelf  zal  ik  binnen Meer Pr imair  bl i jven werken en z ie uit
naar nieuwe uitdagingen en het werken met kinderen.

Voor nu zal  ik  de school  ver laten als  zorgcoördinator ,  maar
het zou zo maar kunnen dat u mi j  toch weer (hier  of  op een
andere school )  tegenkomt in een andere rol .

Ik  wi l  u graag bedanken voor de f i jne contacten en
samenwerking!  Verder wens ik  u en uw kind(eren)  a l le
goeds toe en wel l icht tot  z iens!

Hartel i jke groet ,
Esther Vledder
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EVEN VOORSTELLEN                                         
Door Anouk ter  Loo ( leerkracht  groep 6)

Beste ouders,

Mijn naam is  Anouk Terlouw en s inds begin deze maand
sta ik  op maandag,  dinsdag,  woensdag en vr i jdag voor
groep 6.  

Mijn vr i je  t i jd vul  ik  graag met het lezen van boeken en
het ki jken van leuke f i lms of  ser ies .  Daarnaast is  het
bezoeken van concerten ook een grote hobby van mi j .

Vroeger heb ik zelf  ook als  leer l ing op de Brandaris
gezeten,  wat het voor mi j  nu extra bi jzonder maakt om
hier te mogen werken.  
Ik  k i jk  er  naar uit  om er een leuke en leerzame t i jd van te
maken op de Brandaris .  

Tot snel !

                               
Door Inge Knegt  ( leerkracht  Creator  Lab)

Mijn naam is  Inge Knegt,  47,  getrouwd, 2 grote jongens
van 16 en 19.  Ik  woon in Lemmer,  vandaar mi jn Fr iese
tongval .  

Ik  ben lang geleden opgeleid a ls  architect .  Vandaar uit
ben ik begonnen met het geven van workshops in het PO
als Architect  in de klas ,  na een Post HBO opleiding
(Beroepskunstenaar in de Klas) .

Inmiddels  werk ik  vol  passie vanuit  mi jn eigen bedri j f ,
Tinkert i jd .  Ik  ontwikkel  lessen en geef workshops op de
grens tussen kunst ,  wetenschap en techniek.  Tinkeren is
onderzoekend en ontwerpend leren door te prutsen,  te
klooien met materia len en technieken.  Leren door te
spelen,  ontdekken door te doen;  leren met je handen.

Vorig school jaar  ben ik in Hoofddorp begonnen bi j
Klavert je Vier .  Hier  heb ik technieklessen mogen
verzorgen in het Creator Lab,  met name aan de
bovenbouw leer l ingen.
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VOORLEESWEDSTRIJD
Door Jol ien (groep 7b & bouwcoördinator)

Voorleeskampioenen van tweeëntwint ig basisscholen
streden op zaterdag 8 februari  bi j  C.  in Nieuw-Vennep
om de t i te l  ‘Voorleeskampioen van Haarlemmermeer’ .  
Zi j  namen deel  in de Haarlemmermeerse voorronde van
de Nationale Voorleeswedstr i jd .  Een van deze
voorleeskampioenen was onze Femke ,  u it  groep 7B.
Helaas heeft  Femke niet  gewonnen,  maar ze heeft  het
ontzettend goed gedaan en we zi jn reuzetrots op haar!

BEWEGINGSONDERWIJS
Door L isette

Recent is  meester Ricardo voor de tweede keer vader
geworden van een prachtige dochter Yara.  Na de
voorjaarsvakantie zul len meester Nico en meester Ziggy
het ouderschapsverlof  opvangen van Ricardo.  

Het gymrooster is  hiervoor ook aangepast .  
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MEESTER NICO                                      
Maandag

Ik  ben Nico Drai jer  en ik  zal  binnenkort  de lessen
bewegend leren en de gymlessen aan de kleuters geven
op de maandag.

Als  ik  mezelf  kort  zou moeten omschri jven dan ben ik
ambit ieus,  lekker spraakzaam en hou ik van aanpakken.  Ik
ben “ lekker”  direct  en houd er erg van om met mensen in
contact te z i jn .  Ik  ben dan ook van mening dat ik  van
iedereen wat kan leren de komende t i jd en ik  k i jk  hier
ook heel  erg naar uit .
Zelf  ben ik afgelopen zomer afgestudeerd aan de
opleiding HBO Sportkunde ( leerroute Sport ,  Management
en Ondernemen) .  Binnen de opleiding ben ik mezelf  gaan
special iseren in het trainersvak en heb ik ook de minor
“Sport  coaching” mogen volgen.  In het laatste
jaar ben ik afgestudeerd bi j  AFC Ajax a ls  v ideoanal ist  van
de jeugd.  Voetbal  is  dan ook mi jn grootste passie en
daarom ben ik nu ook trainer/coach bi j  Alphense Boys
die afgelopen jaar  weer is  uitgeroepen tot beste
amateurjeugdopleiding van Nederland.

Naast voetbal  ben ik gek van muziek en speel  ik  zelf
piano.  Ook kan ik  de zondag goed invul len met Formule 1
en haal  ik  heel  veel  energie uit  bewegen! 
Daarom heb ik ook heel  veel  z in om kinderen ditzelfde
gevoel  te kunnen laten ervaren en ben ik heel  bl i j  met de
kans die ik  kr i jg  binnen CBS de Brandaris .

Tot snel !
Nico Drai jer

MEESTER ZIGGY                                      
Vri jdag

Hallo ouders/verzorgers en kinderen van de Brandaris !

Na de voorjaarsvakantie ga ik  Ricardo z i jn gymlessen
vervangen op de vr i jdag!
Op maandag t/m donderdag ben ik werkzaam op de
Oranje Nassauschool  in Badhoevedorp en daarnaast geef
ik voetbaltraining bi j  AFC in Amsterdam. 

Wel l icht een leuk detai l  dat  L isette mi jn docent is
geweest op het ROC Sport  en Bewegen en dat we dus nu
directe col lega’s  worden.  

Ik  ben van de week al  langs geweest om kennis te maken
om alvast  de school  te leren kennen en dat is  mi j  zeer
goed beval len.  Ik  k i jk  er  dus naar uit  om vr i jdag 10 maart
op de Brandaris  aan het werk te gaan.

Tot dan!
Gymmeester Ziggy
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TOPTAAL                                          
Door Nianne (zorgcoördinator)

Would you l ike to learn more about the Dutch pr imary
school  system? Would you l ike to improve your Dutch
language ski l ls?  Would you l ike to learn about what
your chi ld does at  school? Would you l ike to better
understand your chi ld 's  report  card? Would you l ike
to learn how to talk to your chi ld 's
teacher?
Yes? Then register  now for a free course at  TOPTAAL
(see attachment,  z ie bi j lage) .  

GGD GEZONDHEIDSCHECK                                      
Door Nianne (zorgcoördinator)

De ouders van kinderen die geboren z i jn in 2017 en
de ouders van kinderen uit  groep 7 hebben een
uitnodiging van de GGD ontvangen.  

Het team Jeugdgezondheidszorg van GGD
Kennemerland nodigt  je  van harte uit  om een digita le
vragenl i jst  over de gezondheid en welz i jn van je k ind
in te vul len.
 
Let op:  Dit  is  geen enquête,  het gaat om een
belangri jke gezondheidscheck,  graag zo spoedig
mogel i jk  lezen.

Bi j  voorbaat dank.  

MR        
Door Nianne (zorgcoördinator)

Graag geef ik u namens de MR een update over onze werkzaamheden.
Tijdens de afgelopen vergadering hebben wij actuele zaken rondom de
veranderde bezetting besproken en hebben we de trend in de CITO
eindtoets resultaten bekeken.
 
Als leden van de MR denken wij mee, geven we advies en mogen we
instemmen bij beleidsstukken en organisatorische plannen voor de
school. In de komende maanden zullen wij advies geven over de
begroting, zullen we instemmen (of niet) met het schoolplan en geven
we advies over het formatieplan en het werkverdelingsplan. Daarnaast
bespreken we actuele zaken die leven onder de ouders en de
leerkrachten. 

Verschillende ouders hebben ons de afgelopen tijd weten te
vinden, echter willen wij ons bereik vergroten en willen wij alle
ouders de mogelijkheid bieden om hun input te geven. Zo
brengen wij graag onder uw aandacht dat de MR naast ons emailadres
(mr@cbsdebrandaris.nl) eveneens bereikbaar is via een nieuwe
gezamenlijke WhatsAppgroep van de MR en de klassenouders. Uw
input kan dus ook worden meegegeven aan de klassenouders ten
behoeve van de periodieke vergaderingen
van de MR.

 
 
 


