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ZOMER IN AANTOCHT

door Lisette Braaksma

Ik zou zeggen pak wat te drinken en plof lekker op de bank, voor nu

AGENDA

een lange nieuwsbrief met veel informatie. Het bestand is te groot om
te versturen, dus hij wordt gesplitst in twee delen.
Nog drie weken en dan begint de vakantie. Groep 8 is nog hard aan het
oefenen voor de musical en de voorbereidingen voor volgend
schooljaar zijn al in volle gang.
Zo kunnen wij u ook vertellen in welke groep en bij welke juf of
meester uw kind volgend jaar komt. Het is een ingewikkelde puzzel in
deze tijd met een tekort aan leerkrachten. Helaas is de formatie daarom

Maandag 4 juli
Kijkje in de klas voor alle groepen. (8.15-8.30)
Dinsdag 5 juli
Musical groep 8b

nog niet volledig rond. Er staan nog vacatures online en we zijn bezig

Woensdag 6 juli

om de noodscenario's vorm te geven. Zodra hier meer over bekend is

Musical groep 8a

horen de betreffende klassen dit meteen.
De groepsverdeling is onder voorbehoud. Er kunnen situaties ontstaan,

Vrijdag 8 juli

waardoor we het verstandig vinden nog te wisselen van

Afscheid groep 8

groepsleerkrachten (ziekte, plotselinge vacatures).
Veel leesplezier bij deze nieuwsbrief.

Maandag 11 t/m woensdag 13 juli
Kamp groep 8
Vrijdag 15 juli
Laatste schooldag,

Bijlage: Formatie, Brief Meer Primair, Wervingsbrief GMR

Kinderen les tot 12.00 uur, middag vrij.
Volgende oudernieuwsbrief donderdag 14 juli

VAN IEDER SCHOOLJAAR MAKEN WE EEN FEESTJE

door de oudervereniging

Terugblik op schooljaar 2021-2022

Algemene ledenvergadering

Met nog drie weken voor de boeg is het aftellen naar de

Aan het einde van het schooljaar sluiten we het jaar ook

vakantie echt begonnen. Als oudervereniging kijken we

financieel af. Dat doen we tijdens de algemene

terug op een geslaagd schooljaar. Om nog even na te

ledenvergadering. Tijdens deze vergadering bespreken we

genieten een korte samenvatting van alle feestjes die we

de financiële kant van de festiviteiten. De kascommissie

samen met de leerkrachten hebben georganiseerd.

doet verslag van de controles die zij uitvoerden op onze
uitgaven. U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 8 juli

Het was even spannend maar het Sinterklaas feest kon

2022 om 8.30 uur in het vitality lab.

doorgaan. Voor het eerst hebben we de pakketten van het
Sinterklaasjournaal aangeschaft. En na alle

Vrijwillige Ouderbijdrage

Sinterklaaspersconferenties gevolgd te hebben ging het

Het afgelopen jaar heeft een groot deel van de ouders nog

pakjesruim eindelijk open, vonden we babypiet terug en kon

geen ouderbijdrage betaald. Om ook van volgend schooljaar

het Sinterklaasfeest gewoon gevierd worden. Ook op

een feestje te kunnen maken is geld nodig. Zou u willen

school. Dit jaar kon de onderbouw als vanouds op bezoek

nagaan of u de ouderbijdrage van EUR 60.- per kind al heeft

bij Sinterklaas en kregen zij domino als cadeau. De

betaald. En wanneer dat niet zo is dat alsnog willen doen?

bovenbouw maakte zelf surprises en gingen los met Sint en
Piet tijdens de klassenkaraoke. Na Sinterklaas hebben we

U kunt geld overmaken naar:

direct de school omgetoverd in kerstsfeer. Een nieuwe

Naam: Oudervereniging De Brandaris

lockdown hing in de lucht en helaas ging de kerstviering

Bankrekeningnummer: NL 88 INGB 0009 642 370

niet door zoals gepland. Gelukkig hadden alle juffen een

Onder vermelding van: Naam Kind en Klas

kerstontbijt georganiseerd en was er voor de kinderen toch
een kerstviering.
Nieuwe Penningmeester

Na deze laatste lockdown konden alle activiteiten weer

Wij zijn blij u te kunnen informeren dat wij een nieuwe

gewoon doorgaan. We ontbeten met Pasen op school. En na

penningmeester hebben. Romy Smit begint in september

twee jaar mochten we eindelijk weer op schoolreis. De

aan deze klus. In het nieuwe schooljaar stellen we haar

onderbouw heeft de hele dag gespeeld in de speeltuin Oud

graag aan u voor.

Valkeveen en de bovenbouw heeft alle achtbanen van
Duinrell uitgeprobeerd.

Wij wensen u een fijne zomer.

Met het einde van het schooljaar in zicht bereiden we ook
de laatste activiteiten voor. Zoals de musicalavond van
groep 8 en de laatste schooldag. We zullen het schooljaar
weer feestelijk afsluiten en aftellen naar de zomervakantie.
“We hebben 1,2,3,4,5,6 weken vrij”… kent u hem nog?
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GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPS RAAD, GMR

door GMR Meer Primair

Beste ouders,
Wij van de GMR van Meer Primair zijn op zoek naar nieuwe
leden die zitting willen nemen in de GMR van Meer Primair.
In het komende jaar zullen 3 mensen van de oudergeleding
en 1 personeelslid onze GMR verlaten. Daar wij het prettig
vinden om de nieuwe kandidaten goed in te werken, willen
we hier komend jaar in september al mee starten.
De GMR vergadert, adviseert en stemt in met zaken die van
belang zijn voor alle scholen van Meer Primair,
medewerkers en ouders. Als jij je betrokken voelt bij de
school, maar ook graag meedenkt over vraagstukken die een
bijdrage leveren aan het onderwijs van de toekomst, is dit je
kans.
Wij nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen!
Meld je zo snel mogelijk aan via het
kandidaatstellingsformulier en mail dit ingevuld naar
emailadres gmr@meerprimair.nl.
Namens de GMR,
Louki Visser
Secretaris GMR
Meer informatie en het kandidaatstellingsformulier treft u
aan in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
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VERTREK MEESTER MARTIJN

door Meester Martijn, vakleerkracht bewegingsonderwijs

Tja.. er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over de

Maar ook wat ik nu aan het doen ben bij de Brandaris:

afgelopen jaren bij de Brandaris. Nou als ik ergens niet goed

Bewegend leren, Kleutergym, Pleinwacht,

in ben, dan is het stukjes schrijven. Ik zeg ook altijd dat ik

Mediatorentraining, Medezeggenschapsraad, Schoolvoetbal,

gymleraar ben geworden, omdat ik niet kan schrijven.

Avond4daagse enz… allemaal leuke uitdagingen, maar de

Maar ik ga het toch proberen…

gedachte om kinderen te kunnen helpen in een nieuw land
door middel van bewegen bleef in mijn hoofd.

Al 14 jaar geef ik inmiddels les bij CBS de Brandaris en een
betere baan had ik echt niet kunnen hebben. Top collega’s,

Na 4 dagen werd ik weer gebeld door het Spaarne college

geweldige kinderen en fijne ouders. Dat is toch wat je wil

met de vraag of ik nog steeds interesse had. En toen heb ik

op een basisschool!

JA gezegd.

Ondanks deze geweldige baan die ik nu heb, reageer ik af en

Dus na 14 jaar is het tijd om iets nieuws op te bouwen.

toe op een vacature die mij leuk lijkt. Na het sturen van een
brief en CV naar het Spaarne College werd ik al heel snel

Wil overigens niet zeggen dat ik niet iedereen ga missen!!

gebeld met de vraag of ik op gesprek wilde komen. Tijdens
het sollicitatiegesprek kwam ik erachter, dat deze baan zeer
interessant zou kunnen zijn. Werken met kinderen van 12

TOT ZIENS en BLIJF BEWEGEN !!

t/m 18 jaar die voor het eerst in Nederland komen.
Na het sollicitatiegesprek kreeg ik 4 dagen om erover na te
denken, ze wilden me eigenlijk meteen al graag hebben. In
die 4 dagen heb ik veel nagedacht over mijn jaren bij de
Brandaris: van 1 dag naar fulltime gymleraar, Zuid
Afrikareis, 14 x op schoolkamp, Koningsspelen,
sponsorlopen, KIKA estafette run met Meer Primair en er
zijn nog veel meer ervaringen op te noemen.
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CREATORLAB

door Annemarie

Aankomend schooljaar gaan ook de leerlingen van CBS

Wanneer u het ziet zitten om ongeveer één keer per maand

de Brandaris weer naar het Creator Lab. Alle groepen

leerlingen van de onderbouw/middenbouw (groep 1 t/m 4) te

zijn dit schooljaar al een aantal keer in het Creator Lab

begeleiden in het Creator Lab kunt u mailen naar

geweest. Tijdens deze lessen heb ik ervaren, dat je bij

a.langeveld@cbsdebrandaris.nl. Alvast hartelijk bedankt voor de

de onderbouw/middenbouw (groep 1 t/m 4) het beste

aanmelding, want zonder uw hulp is het niet mogelijk om de

hulpouders kan inzetten bij de verschillende

leerlingen van de onderbouw/middenbouw (groep 1 t/m 4) in

activiteiten. Volgend schooljaar zullen de lessen in het

groepjes activiteiten te laten doen in het Creator Lab.

lab gegeven worden op donderdag.
Hartelijk bedankt voor al het kosteloos materiaal, wat al door

Ik ben voor aankomend schooljaar voor de

jullie is gespaard. Ik zal voortaan in de nieuwsbrief een gerichte

onderbouw/middenbouw (groep 1 t/m 4) op zoek naar

oproep doen voor kosteloos materiaal, zodat het makkelijker

hulpouders, die ongeveer één keer per maand willen

wordt voor jullie om gericht te kunnen sparen. T/m de

helpen in het Creator Lab. Het zal hierbij gaan om het

zomervakantie wil ik jullie vragen om doppen en eierdozen te

begeleiden van kleine groepjes, bij bijvoorbeeld

sparen. Daarnaast blijft ander kosteloos materiaal van harte

proefjes en kleine technische opdrachten. Door het

welkom (afgezien van piepschuim).

inzetten van jullie hulp wordt het voor mij mogelijk om
de leerlingen van de Brandaris te voorzien van
wetenschap en techniekonderwijs, hierbij staat het
werken aan de brede vaardigheden (executieve
functies) centraal. Brede vaardigheden zijn
vaardigheden, zoals creatief denken en samenwerken.
Wanneer u wilt meedenken over het wetenschap en
techniekonderwijs op CBS de Brandaris bent u ook van
harte welkom. Ik kom graag met u in gesprek.
Daarnaast zou ik via dit bericht ook een oproep willen
doen aan de ouders, die werken in de wetenschap en
techniek. Wanneer u het leuk vindt om wat te vertellen
over uw beroep kan dit een keer op donderdag (groep 1
t/m 8), dan zal ik kijken bij welke groep het beroep het
beste aansluit. Op deze manier wil ik de leerlingen
enthousiasmeren om later een beroep in de wetenschap
en techniek te vervullen, denk bijvoorbeeld aan een
meubelmaker of elektricien. Indien u wilt meedenken of
wat wilt vertellen over uw beroep kunt u dit mailen
naar a.langeveld@cbsdebrandaris.nl.
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CORONAPERIKELEN

door Meester Wouter

Sinds een paar weken horen we het steeds vaker in het nieuws.
Er druppelen weer coronabesmettingen binnen en ze denken
dat de nieuwe golf is begonnen. Zonder dat er vanuit de
overheid om gevraagd wordt, willen wij toch alvast inspelen op
deze signalen. Wij geven daarom in de laatste schoolweek aan
elke leerling 2 testen mee naar huis. De bedoeling van de
testen is dat u uw kind kan gaan testen op het moment dat de
scholen weer gaan beginnen. Dit is natuurlijk niet verplicht,
maar het kan ervoor zorgen dat er minder besmettingen zijn op
school. Dit is in het belang van iedereen, dus we raden het wel
aan de testen te gebruiken. We hopen dat het niet zo’n vaart
gaat lopen, maar we weten niet hoe het zich ontwikkelt
gedurende de vakantie. We kunnen maar beter goed
voorbereid zijn.
Blijf gezond!
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