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IN HET NUMMER VAN DEZE WEEK:

PASEN

door  L isette  Braaksma

Even leek de winter teruggekeerd. Maar gelukkig schijnt de
zon inmiddels weer regelmatig. 
We verlangen naar licht, zon en lange buitenspeeldagen. 
Licht en aandacht voor elkaar is tevens de gedachte bij onze
Paasviering op de Brandaris. Alle kinderen hebben vandaag
genoten van een heerlijk paasontbijt, met dank aan de
ouderraad. 

In nieuwsbrief 7 stond vermeld dat ik terug zou komen op de
vraag of de studieweek in juni wel of niet doorgaat? Hierover
kan ik u nog geen duidelijkheid geven. Met elkaar zijn wij hier
nog over in discussie. Zodra ik meer weet hoort u dit direct.

Na Pasen volgt al snel de meivakantie. Dan krijg je ineens in
de gaten hoe snel dit schooljaar voorbij vliegt. De groepen 8
gaan starten met het oefenen van de eindmusical.
Er worden voorbereidingen getroffen voor de schoolreisjes en
het schoolkamp van groep 8. 

We hebben zin om deze activiteiten weer met elkaar te
kunnen uitvoeren. 

Ik wens u een fijn paasweekend en al het goede.

AGENDA

Week 16
Maandag 18 april
Vrij, 2e paasdag

Woensdag 20 
Centrale eindtoets groep 8

Donderdag 21 april
Centrale eindtoets groep 8

Vrijdag 22 april
Reünie groep 8 2020-2021

Week 17 en Week 18
Vrij, Meivakantie

Week 20
Vrijdag 20 mei
Schoolreisje groepen 1 t/m 4

Volgende oudernieuwsbrief woensdag 25 mei



BIBLIOTHEEK OUDERBERICHT

door  Team Educatie  & Leesbevordering bibl iotheek Haarlemmermeer

De taalontwikkeling van je kind is belangrijk, het bepaalt
voor een groot deel het schoolsucces van je kind. Daarom
wil je als ouder dit zo veel mogelijk stimuleren. Hoe kan je
dit doen? 

Hier volgen wat tips:
·Praat veel tegen en mét je kind! Als je kind nog jong is kan
je bijvoorbeeld al je handelingen verwoorden, bijvoorbeeld:
“Ik ga nu de wortels raspen”, “We doen deze groene broek
aan, zo de knoopjes dicht.” Hierdoor leert je kind nieuwe
woorden en hoort het zinnen. Als Nederlands niet je
moedertaal is, doe je dit in je eigen taal (‘de taal van je
hart’). 

Door samen te koken of een taart te bakken kan je ook veel
praten: over het koken of bakken zelf, of over iets anders
(denk maar aan het programma Taarten van Abel). 

Naast praten tégen je kind is het ook heel belangrijk om te
stimuleren dat je kind zélf praat. Taal gebruiken, is de motor
van de taalontwikkeling! 
Maak van voorlezen een vast ritueel. Bijvoorbeeld voor het
slapen gaan. Lees niet alleen voor, maar praat ook samen
over wat je ziet op de tekeningen of waar het verhaal over
gaat.
.
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Luister naar luisterboeken, samen of alleen. Op de Online
Bibliotheek kan je kind, als het lid is van de bibliotheek,
gratis luisterboeken lenen. Download daarvoor de Online
Bibliotheek-app. Het is ook fijn om tijdens het autorijden of
het koken naar een luisterboek te luisteren!

Laat je kind kijken naar voorleesfilmpjes en digitale
prentenboeken. Op de Voorleeshoek staan voorleesfilmpjes
en op Bereslim kun je digitale prentenboeken vinden. Vooral
digitale prentenboeken zijn bewezen effectief in het
stimuleren van de taalontwikkeling, vooral door het
uitbreiden van de woordenschat. Deze sites zijn gratis voor
jeugdleden van de bibliotheek.

Onderneem dingen met je kind. Door naar het strand te
gaan, te winkelen, een wandeling te maken etcetera, doet je
kind echte ervaringen op. Hierdoor koppelt je kind woorden
aan dingen uit de echte wereld. Hierdoor wordt de wereld
betekenisvol voor je kind en wordt zijn of haar wereld
letterlijk groter. (figuurlijk toch?)

Speel met taal: door te zingen, gedichten voor te lezen,
verhalen te verzinnen, woorden te verzinnen enzovoorts.
Alles is goed! / Maak het leuk! / Bedenk maar een leuk spel! 

Veel Taalplezier

https://www.zapp.nl/programmas/taarten-van-abel/gemist
https://www.jeugdbibliotheek.nl/home.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
https://devoorleeshoek.nl/
https://next.bereslim.nl/login/login
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HULPOUDERS NATUURKAST

door  Marieke de Haan

Twee jaar geleden kwamen wij op het idee om de natuur de
school in te halen. Helaas door de corona tijd/maatregelen
moest dit worden uitgesteld.

Nu mogen de ouders weer in de school en kunnen wij de
groene harten aanspreken.

Graag willen wij samen met ouders een (verrijdbare) 
natuur-kast maken.

De bedoeling is dat we bij elkaar komen met een groep
groene harten om de kast (die er al is) verder in te vullen.
Dit kunnen seizoen- momenten zijn of een speciaal thema,
bv water, plant en dier.

Het worden wisselende collecties waar school breed
gebruik van mag worden gemaakt door de klassen.

Welke ouders zouden het leuk vinden om mee te werken
aan de Natuurkast?
Heeft u een groen hart en bent u enthousiast om mee te
verzamelen, inrichten, kennisdelen en vorm te geven, geef u
dan op voor de Natuurkast. 

Stuur een mailtje naar mdehaan@meerprimair.nl
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VAN ALLES WAT

     "AAN DE BAK BIJ MEERPRIMAIR"

Meer Primair is een wervingscampagne gestart om nieuwe
medewerkers te werven. U gaat Meer Primair de komende
periode wellicht tegenkomen in de krant, online of langs de
weg. Kent u iemand in uw netwerk die graag bij Meer Primair
zou willen werken?

Voor meer informatie : klik hier

MR COMPLEET

Wij zijn verheugd dat wij als MR eindelijk kunnen melden dat
het team weer compleet is. Al geruime tijd waren wij als MR
op zoek naar een nieuw lid voor de oudervertegenwoordiging.
De afgelopen twee weken hebben wij een “sollicitatie”
procedure doorlopen omdat wij meerdere aanmeldingen
hadden ontvangen.
 
Wij hebben de luxe gehad om meerdere sterke kandidaten te
mogen interviewen en hebben als team uiteindelijk gekozen
voor Ilhem Laattar. 

Ilhem vult ons als team aan met haar expertise op het gebied
van communicatie en procesmanagement. Ze zal per heden
deelnemen als oudervertegenwoordiger in de MR. 

Hiermee hebben wij weer met drie ouders en drie teamleden
van de Brandaris in de MR. In de volgende nieuwsbrief zal
Ilhem zichzelf voorstellen en zullen wij als MR ook nader
toelichten waar wij nu mee bezig zijn om jullie als ouder en/of
verzorger op de hoogte te houden. 
 
Mochten jullie als ouders en/of verzorger nog vragen hebben
of zelf punten hebben waarvan je denkt dat de MR hier iets in
kan betekenen dan kunnen jullie ons bereiken via
mr@cbsdebrandaris.nl
 
Namens de MR van De Brandaris,
 
Arjan Wierenga, voorzitter 

 

https://youtu.be/Ge2wU9EVqp4
mailto:mr@cbsdebrandaris.nl
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KONINGSSPELEN 

Door Marti jn  (vakleerkracht  bewegingsonderwijs )

We mogen weer !

Vrijdag 22 april organiseert CBS de Brandaris de
Koningsspelen 2022 bij SV Overbos.

Om 08.30 uur zullen de kinderen van de school het dansje van
de Koningsspelen ten uitvoer brengen op het binnenplein van
CBS de Brandaris. De ouders mogen dan natuurlijk komen
kijken! 

Daarna zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 lopend
vertrekken naar SV Overbos.

’s Morgens komen de groepen 1 t/m 4 lekker sporten. De
kinderen gaan allerlei vormen van bewegen meemaken op
deze sportdag. Estafette, speerwerpen, balgooien, tikkertje,
touwtrekken en nog veel meer gaan de kinderen op deze
ochtend doen.

De Oudervereniging zorgt voor een hapje en een drankje voor
de kinderen bij deze Koningsspelen.
Gelukkig komen er weer veel ouders helpen om alle kinderen
op tijd bij het goede spel te brengen en natuurlijk voor de
gezelligheid! 

Tijdens de lunch, verzorgd door de Jumbo, zullen de groepen
1 t/m 4 wisselen met de groepen 5 t/m 8. Vanaf 12.00 uur
zullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun sportdag
beleven op veld 1 van SV Overbos.

Rond 14.15 uur zullen de Koningsspelen 2022 beëindigd
worden en gaan de kinderen weer op weg naar school.

Hopelijk wordt het heerlijk weer en komen er veel ouders
kijken bij de Koningsspelen 2022 van CBS de Brandaris.

Lied koningsspelen: 
 Lied

https://youtu.be/IU1xmydGadY
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VOETBALTOERNOOI

Door Marti jn  (vakleerkracht  bewegingsonderwijs )

Eindelijk is er weer Schoolvoetbal !!

Yessss.. Er mogen weer toernooien gespeeld worden tussen
de scholen uit de Haarlemmermeer.

Inmiddels is het Scholenvoetbaltoernooi 2022 toe aan de
derde speeldag en die zal op woensdag 20 april gaan
plaatsvinden. De jongens van groep 3,4 en de meisjes van
groep 7,8 zullen dan hun voeten laten ‘spreken’.

Dit jaar hebben 253 teams zich ingeschreven voor het
toernooi. 

Op woensdag 30 maart zijn we begonnen met de jongens
groep 7,8 en de meisjes groep 3,4. Met 3 jongensteams en 1
meisjesteam heeft de Brandaris helaas geen beker gewonnen,
maar de kinderen hebben het wel super naar hun zin gehad.

Woensdag 6 april zou normaal de tweede speeldag zijn, maar
er werd storm en regen verwacht. Daarom zijn deze
wedstrijden verplaatst naar woensdag 20 april. 

Woensdag 13 april werd daardoor de tweede speeldag en
daar werden de groepen 5 en 6 verwacht. CBS de Brandaris
deed mee met 2 teams groep 5 jongens, 1 team groep 6
jongens en 1 team groep 5/6 meisjes.
Tijdens de super middag bij SV Overbos (niet alleen vanwege
het weer) heeft CBS de Brandaris 2 bekers gewonnen. Groep
5 jongens en groep 5,6 meisjes werden beide eerste in de
poule!!

Ook de andere teams hebben het geweldig gedaan!
Het is geweldig om te zien dat de kinderen van CBS de
Brandaris zo enthousiast aan het spelen zijn met elkaar!! Mijn
dank gaat uit naar de ouders die de teams komen coachen en
supporteren.
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Op donderdag 10 maart en dinsdag 12 april hebben de eerste
twee vergaderingen van de Communityraad plaatsgevonden. 10
kinderen uit de groepen 6 en 7 van de Brandaris en Klavertje
vier vormen samen de Communityraad. Eén van de kinderen gaat
ook naar de BSO van Mirakels. Met deze samenstelling zijn alle
drie de partners binnen de Communityschool vertegenwoordigt.
Er is onder andere gesproken over de wensen voor de inrichting
van de pleinen en de naschoolse activiteiten. Ook is er
voorzichtig een ideetje ontstaan om als Communityraad iets te
organiseren voor kinderen in de onderbouw.

  

Communityraad van kinderen is gestart

Voor de lessen in het Creator Lab zijn we op zoek naar
kosteloos materiaal. Tijdens de lessen creëren de leerlingen
allerlei prototypes, bouwwerken of andere fantastische
creaties. Om hun creativiteit te stimuleren is het gebruik van
kosteloos materiaal fantastisch. 

Heeft u materialen die wij kunnen gebruiken? Geef ze mee
aan uw zoon/dochter, via de groepsleerkracht komt het in
het Creator Lab terecht.  Hopelijk zijn binnenkort al onze
bakken gevuld met kosteloos materiaal. 

Community Learning Centre - Creator lab - 

Geslaagde eerste Open ochtend
Woensdag 6 april hebben we als Community de eerste Open ochtend
georganiseerd. Ouders die geïnteresseerd zijn in opvang bij Mirakels of onderwijs
bij de Brandaris of Klavertje vier konden deze ochtend langskomen om een
rondleiding en informatie te ontvangen. 20 Gezinnen hebben hier gebruik van
gemaakt. De ouders zijn met veel plezier rondgeleid en kregen alle gelegenheid
tot het stellen van vragen.

Wij kijken positief terug op deze ochtend. En zijn natuurlijk ook benieuwd of dit
leidt tot nieuwe aanmeldingen van kinderen.
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Dinsdagavond 19 april komen alle
teamleden van Mirakels, Brandaris
en Klavertje vier bij elkaar. We
volgen deze avond een workshop,
gegeven door teamleden. Ook
presenteert Gertine haar
bevindingen van de eerste 100
dagen als algemeen directeur.
Hierbij wordt onder andere
gesproken over het Community-
jaarplan voor 2022.

  

Community-avond 
dinsdag 19 april

CONGRES VOOR KINDEROPVANG EN
BASISONDERWIJS

Tijdens het eerste congres van de VNK, vereniging netwerk
kindcentra, hebben Susan Stoffer, leidinggevende van Mirakels en
Gertine Hazelaar, algemeen directeur van de Communityschool een
deelsessie verzorgd over de peuter-kleutergroep en het Community
Learning Center met het Creator Lab. Tijdens deze deelsessie
hebben we verteld over het samen op werken tussen opvang en
onderwijs. De peuter-kleutergroep is daar een mooi voorbeeld van.
Ook is verteld over het gezamenlijk gebruik van het Creator Lab.
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AFSCHEID VAN SUSAN STOFFER

Het presenteren op het congres valt voor Susan samen met een overstap naar een andere baan binnen SKH. Susan is
beleidsmedewerker geworden en neemt zodoende afscheid als leidinggevende van Mirakels. De ouders met kinderen bij
Mirakels hebben hier al eerder bericht over ontvangen. Susan bouwt haar werkzaamheden bij Mirakels af. De twee
assistent-leidinggevende en Gertine Hazelaar nemen Susan waar tot het moment dat er een nieuwe leidinggevende
gevonden is.

VOORAANKONDIGING OUDERBIJEENKOMST 
‘HERINRICHTING SCHOOLPLEINEN’

Donderdagavond 9 juni organiseert de werkgroep Schoolpleinen een ouderbijeenkomst.
Tijdens deze avond worden de uitgangspunten voor het aanpassen van de schoolpleinen
gedeeld en gaan we graag met u in gesprek over wensen en ideeën die er bij u zijn om onze
pleinen groener en aantrekkelijker te maken.

Sinds het begin van dit schooljaar komt de werkgroep bij elkaar om tot een pleinenplan te
komen. Ook zijn er twee ouders die aangegeven hebben mee te willen denken.
Woensdagochtend 20 april, om 8:30 uur staat er een overlegmoment gepland met hen. Heel
graag willen we meer ouders betrekken en daar hopen we met de bijeenkomst op 9 juni
voor te kunnen zorgen.

Inhoudelijke hebben we twee accenten: een plein dat uitdaagt tot bewegen en een plein dat
groen is en mogelijkheden biedt voor natuurlijk spel. Gelukkig hebben we de luxe dat we
meerdere pleinen hebben waardoor we de twee accenten ook over de verschillende pleinen
kunnen verdelen. 

Op dit moment hebben we afspraken gemaakt met verschillende professionele partijen om
de stap richting een ontwerp voor de verschillende pleinen te komen.

We kijken er naar uit om op donderdag 9 juni ook met u van gedachten te wisselen. Een
uitnodiging hiervoor volgt.


