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LAATSTE WEKEN

door Lisette Braaksma

Na een heerlijke meivakantie staat de school inmiddels bol van allerlei

AGENDA

activiteiten!
We koersen richting de laatste weken van schooljaar 21-22. Inmiddels
praten we op school al regelmatig over de invulling van volgend
schooljaar. Zo zijn we bezig met de jaarplanning en geven we alle
activiteiten daarop een plek. De formatie zal op 27 juni met u gedeeld
worden.
De schoolreis voor de groepen 5 t/m 8 staat voor de deur.
De groepen 8 zijn flink aan het oefenen voor de eindmusical. We kijken

Week 22
Woensdag 1 juni
Kijkje in de klas 8.15-8.30

Week 23
Maandag 6 juni
2e Pinksterdag, leerlingen vrij

uit naar de uitvoeringen! Ook heeft groep 8 hebben inmiddels de Cito

Vrijdag 10 juni

eindtoets achter de rug. Als school hebben wij een mooie score behaald

Schoolreisje groepen 5 t/m 8

die boven het landelijk gemiddelde van 335,2 ligt. Wij zijn super trots.

Week 24
Meer Primair is een wervingscampagne gestart om nieuwe
medewerkers aan te trekken. Na Hemelvaart zal de "Bakfiets" bij ons op
het schoolplein komen te staan. Kent u iemand in uw netwerk die graag
bij Meer Primair zou willen werken? Deel dan deze nieuwsbrief met
hem/haar.
In de bijlage is de GGD flits en informatie over de bieb toegevoegd.

Maandag 13 t/m vrijdag 17 juni
Studieweek, leerlingen vrij

Week 25
Maandag 20 juni
Schoolfotograaf
Dinsdag 21 juni
Schoolfotograaf

Veel leesplezier in deze ouderinfo.
Volgende oudernieuwsbrief vrijdag 24 juni

PENSIOEN

door Marja Drukker leerkracht groep 3

Beste ouders, lieve kinderen,
Eerst waren het mijn poppen en beer daarna mijn jongere
neefjes en nichtjes die ik “iets” wilde leren. Het zat er al
vroeg in.
Ik wilde JUF worden.
In 1975 behaalde ik mijn diploma en begon op kleuterschool
”ons Begin” in Leiden.
Wij kunnen het ons nu niet voorstellen maar dit was boffen:
er was toen een overschot aan juffen en meesters!

Hoeveel veters ik gestrikt heb, pleisters geplakt en tranen
gedroogd….ik weet het niet, ‘k ben maar gestopt met tellen.
Ook het aantal kinderen die ik “iets” geleerd heb….het zijn
er veel. Wel weet ik, dat ik dit tot op deze dag altijd met
veel liefde – inzet – plezier gedaan heb en doe. Een juf doet
haar werk nooit alleen, altijd samen met
collega’s, ouders en niet te vergeten
de kinderen.
Waarom dit hele verhaal?
Welnu, na 18 jaar juf op “de Brandaris”,
ga ik stoppen met werken. Na de
zomervakantie hopen mijn man en
ik te gaan genieten van onze
pensioenen.
Zal ik mijn werk gaan missen ? ZEKER.
Wat ik het meest zal missen: de KINDEREN die ik de
komende weken nog “iets” mag leren en waar ik enorm trots
op ben.

In de loop van de jaren zijn veel dingen veranderd: de
kleuterschool werd onderdeel van de Basisschool. Juffen en
meesters werden “breed inzetbaar” en wij gingen “Weer
samen naar school”. Gingen de kinderen in 1975 om 12 uur
nog thuis eten, dit veranderde in overblijven, na- en
voorschoolse opvang en het continurooster. Hadden wij in
de jaren ’70 en ’80 nog wel eens ijsvrij, tropenroosters of

Danken wil ik jullie allemaal voor het vertrouwen in mij
gesteld want het liefste,
dierbaarste bezit van een
ouder is mij al die jaren
toevertrouwd.
Lieve groet, Marja.

vrij vanwege calamiteiten en dacht ik alles wel zo’n beetje
meegemaakt te hebben, werden wij in 2020 en 2021
geconfronteerd met een Lock down en onderwijs op
afstand.
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PENSIOEN

doo Ellen Hoeffelman leerkracht groep 4

Als kind van 4 jaar wist ik al wat ik wilde worden,
kleuterjuffrouw. Nooit heb ik getwijfeld.
Op 23 augustus 1977 behaalde ik mijn akte van
bekwaamheid als leidster bij het
kleuteronderwijs.

Vanaf 2000 ben ik werkzaam bij Meer Primair.

Later, in 1983, kwam daar nog mijn Pabo diploma bij,

Eerst op Basisschool Vesterhavet, later werd ik door Fried en

vanwege de start van de Basisschool.

Johanna gevraagd om op de

Mijn eerste baan was op een kleuter- en lagere school

Brandaris te komen.

in Amsterdam-zuid.

Op de Brandaris heb ik nu gewerkt vanaf schooljaar 2011-2012.

In 1979 werd ik door een vriendin gevraagd om naar

Voor mij voelde mij werk altijd meer als hobby, dit is wat ik

Aalsmeer te komen.

altijd wilde, juf zijn.

Daarna volgde Uithoorn in 1981, dat was een school

Ik heb veel kinderen zien komen en gaan en met sommige heb ik

waar ik stage had gelopen, de hoofdleidster

nog steeds contact, meestal via

wilde me graag hebben. Dat was een hele leuke tijd.

Facebook. Het is leuk om ze als volwassen mannen en vrouwen

Alles draaide toen nog om de kinderen. De

te zien, sommige al met kinderen!

vergaderingen gingen alleen over het organiseren van

Ook altijd fijn om te horen dat ze aan hun kleutertijd of

alle feestdagen en leuke projecten. Er

basisschooltijd fijne herinneringen hebben.

waren wel zakelijke dingen, zoals ouderraad

Daar doe je het voor.

vergaderingen, bestellen van materialen, organisatie,

Werken met kinderen vind ik nog steeds heel leuk, maar alle

de schoonmaak enz. Later kwam daar nog wel de

taken eromheen vallen mij de laatste

medezeggenschapsraad bij.

tijd zwaarder. De werkdruk in het onderwijs is hoog!

Maar alles was heel kind gericht. Dat vond ik de leukste

Daarom heb ik besloten te stoppen.

tijd.

Ik kan terugkijken op een geweldige tijd, met leuke kinderen en
gezellige collega’s.

Ik heb daar gewerkt tot 1993. In 1992 werd onze zoon

Wel wil ik nog beschikbaar blijven om in te vallen!

geboren, maar daar hij heel astmatisch was en veel ziek,

Ik ga jullie missen,

besloot ik om te stoppen.
Wij woonden vanaf 1979 al in Hoofddorp en toen onze

Ellen Hoeffelman

zoon 4 jaar werd en naar de basisschool ging heb ik mij
opgegeven om in te vallen.
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PENSIOEN

door Els Nieuwenhuijs

Ruim 46 jaar geleden: na een opleiding van 3 jaar aan

Het was voor mij heel bijzonder om kinderen te mogen

de "klos" eindelijk een eigen (heel grote)

begeleiden en spelenderwijs de wereld te laten

kleutergroep. Het is allemaal begonnen op een kleine

ontdekken. Maar ook het vertrouwen van de ouders en

school in Alsmeer; toen nog kleuterschool en lagere

de fijne gesprekken hebben ertoe bijgedragen dat ik

school, maar algauw werden beide scholen

kan terugkijken op een mooie tijd in het onderwijs.

samengevoegd tot 1 basisschool.

Het voelt vreemd om het af te sluiten, maar het is fijn

Na wat omzwervingen in verschillende groepen ben ik

om meer tijd te hebben om te reizen, fietsen,

overgestapt naar Tabitha in Toolenburg.

wandelen en te lezen.

Hier heb ik ook 12 jaar ervaring opgedaan in groep 3,
maar uiteindelijk ben ik op de Brandaris weer in de

En misschien ben ik in de toekomst ook nog wel op de

groepen 1 en 2 terecht gekomen, waar ik zo'n 10 jaar

Brandaris te vinden om iets voor de school te kunnen

met veel plezier heb gewerkt.

betekenen.
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SCHOOLVOETBALTOERNOOI MEISJES GROEP 7/8

door Martijn vakleerkracht bewegingsonderwijs

Af en toe heb je een lichting kinderen in groep 8 die meer
met voetbal hebben dan de jaren ervoor. Dit schooljaar
2021/2022 is dit het geval met de meisjes groep 8 van CBS
de Brandaris.
Na het schoolvoetbaltoernooi van Haarlemmermeer te
hebben gewonnen (zonder tegen doelpunten) mochten de
meisjes aantreden bij de Regiofinale in Amstelveen (bij
RKAVIC).

Wedstrijd 1:
0–2

Wedstrijd 2:
2–1

Wedstrijd 3:
CBS de Brandaris – De Kameleon

3–0

Wedstrijd 4:
De Ark – CBS de Brandaris

Omdat er 2 meisjespoules waren, werd er om 16.30 uur de
grote finale gespeeld!
Inmiddels hadden de meisjes te horen gekregen dat de
eerste 2 naar de district finale zouden gaan, dus dat hadden
ze al bereikt.

hebben gehad om het te winnen, werd er met 3 – 2 verloren

schoolvoetbaltoernooien uit de regio Noord-Holland.

CBS de Brandaris – Jan Hekmanschool

poulewedstrijden overtuigend gewonnen.

Na een super spannende finale, waar we zeker de kansen

In de Regiofinale staan alle winnaars van de

Paulusschool – CBS de Brandaris

Door verrassend aanvallend spel werden alle

0–3

van Opmaat.
Maar wat een toppers zijn het de meisjes van groep 7 en 8
CBS de Brandaris:
Demi, Blessing, Jailey, Rinske, Maaren, Tishara, Anniek,
Madelief, Sanne, Sarai, Diwa en Sofie.
En natuurlijk coach Danny (vader van Demi)
Op naar de district finale op 1 juni in Uithoorn!!
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OUDERVERENIGING

door Paul Wind en Noortje Glabbeek

Beste ouders,
Als oudervereniging zetten we ons het hele schooljaar in om
van elk feestje een bijzondere herinnering te maken. En
daarbij kan het wat ons betreft niet gek genoeg. Zo hebben
we twee jaar geleden de gymzaal omgetoverd tot een echte
camping waarbij alle kinderen Sinterklaas in zijn tent
mochten bezoeken.
En we maken de samenzang aan het einde van de
kerstviering steeds meer tot een feestje dat ook leuk is voor
alle ouders.
Na twee jaar Corona kunnen wij niet wachten om komend
jaar weer een fantastisch Sinterkaas- en Kerstfeest te

Voor dit moment zijn we per direct op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Onze huidige penningmeester, Dara Shali,
moet helaas stoppen omdat vanaf volgend jaar zijn kinderen
van school af zijn. Als penningmeester maak je onderdeel uit
van het bestuur van de oudervereniging.
Het bestuur bestaat uit onze voorzitter Paul Wind en
secretaris Noortje van Glabbeek.
Wij zijn op zoek naar een penningmeester die:
·Een overzichtelijke administratie van onze inkomsten en
uitgaven kan opstellen

organiseren.

·Een winst- en verlies rekening en een balans kan opmaken

Het voorbereiden van alle festiviteiten doen we samen met

·Voldoende tijd heeft voor de rol van penningmeester

de leerkrachten van school. Daarnaast hebben we veel hulp
nodig van hulpouders. Ook in het nieuwe schooljaar zullen
we weer een beroep op jullie doen. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar zullen we jullie daarover informeren.

·De kascommissie begeleidt bij de controle van de uitgaven
·Direct beschikbaar is in verband met overdracht
Verder is het goed te weten dat onze taken zijn vastgelegd
in statuten en dat we vallen onder het verenigingsrecht.
Heb je interesse of vragen bel gerust met Noortje van
Glabbeek. Zij is bereikbaar op 06-38351097.

Vriendelijke groet,
Namens de oudervereniging
Paul Wind en Noortje van Glabbeek
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VAN ALLES WAT

De bibliotheek Haarlemmermeer
In de bijlage flyers van "studiebieb" en "Het
gezin leert" voor laageletterden.

Heb je oudere kinderen in het gezin?
Misschien spreekt dit festival je aan:

Ook hieronder een link naar het Kindpakket
voor degene die de bijles en/of
huiswerkbegeleiding niet zelf kunnen
betalen.
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/bi
jles

Met vriendelijke groet,
Mirjam van Campen
Coördinator Sociaal Domein en Studiebieb
Beachvolleybal toernooi
Met een aantal teamleden hebben wij

Juffendag

meegedaan aan Floreer open beachvolleybal

Vandaag was het een feestje op school. De onderbouw was

toernooi. 33 scholen uit de regio deden mee.

verkleed en alle kinderen hebben genoten van een feestelijke

Na de poule fase mochten wij door naar de

dag.

maindraw. Helaas werden wij in de
kwartfinale uitgeschakeld door het team die
uiteindelijk het toernooi heeft gewonnen
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UITNODIGING OUDERBIJEENKOMST
‘HERINRICHTING SCHOOLPLEINEN’

Hulp gevraagd
Hierbij een oproep om een start te maken
voor de verbetering van het schoolplein. We
willen beginnen met het maken én ontwerpen
van een modderkeuken. Dat is een verrijdbaar
meubel waar kinderen lekker met water en
zand kunnen spelen. Dit meubel willen wij zelf
gaan ontwerpen en gaan maken met een
groep enthousiaste en handige ouders.
Wie van u gaat met ons mee doen???!!!
We hebben u hard nodig! Meldt u aan bij:
Marieke de Haan, mdehaan@meerprimair.nl
Gertine Hazelaar,
ghazelaar@meerprimair.nl

Hartelijke groet namens de Commissie
Community Pleinen
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