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FIJNE VAKANTIE
door Lisette Braaksma, directeur

Daar zijn we dan, het einde van het schooljaar is aangebroken, wat fijn

AGENDA

dat we dit allemaal samen met elkaar kunnen beleven. Ouderavonden,
feesten, juffendag, schoolreisje, kamp en ouders die weer komen
helpen in de school. Fijn om die verbondenheid met elkaar te voelen.
Vrijdag 15 juli

Nieuws vanuit de Communityschool treft u aan in de bijlage bij deze
oudernieuwsbrief. Evenals een bijlage met allemaal activiteiten die in
de zomerperiode georganiseerd worden in en rond Hoofddorp.
Met de zomervakantie breekt ook een tijd van loslaten aan. Even met
elkaar uit de routine de vrijheid tegemoet. Voor zowel de leerlingen,
leerkrachten als ouders. Eind augustus pakken we de draad weer op
met elkaar met hernieuwde inspiratie en energie.
Wij wensen jullie allen een mooi zomer toe.

Bijlage: GGD nieuwsflits, Kisi musicalweek, Communitynieuwsbrief,
Activiteitenaanbod zomervakantie

Laatste schooldag,
Kinderen les tot 12.00 uur, middag vrij.
Maandag 29 augustus
Eerste schooldag

KALENDER OUDERS
door Lisette Braaksma, directeur

Hieronder ziet u alle vrije dagen inclusief de studiedagen.
Na de zomer wordt de agenda in Parro gezet.
Eerste schooldag
Maandag 29 augustus 2022
Herfstvakantie
Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2022
Studiedag (leerlingen vrij)

Meivakantie

Maandag 24 oktober 2022

Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023

Kerstvakantie

Studie en organisatiedag (leerlingen vrij)

Vrijdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023

Woensdag 17 mei 2023

Meer Primair Studiedag (leerlingen vrij)

Hemelvaart

Woensdag 15 februari 2023

Donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023

Voorjaarsvakantie

Pinksteren

Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023

Maandag 29 mei 2023

Studie en organisatiedag (leerlingen vrij)

Studieweek (Leerling vrije week)

Maandag 6 maart 2023

Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2023

Goede vrijdag en Pasen

Zomervakantie

Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023

Vrijdag 21 juli 2023 vanaf 12.00 uur t/m zondag 3
september 2023

Studie en organisatiedag (leerlingen vrij)
Dinsdag 11 april 2023

Eerste schooldag 2023 – 2024
Maandag 4 september 2023
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FORMATIE
door Lisette Braaksma, directeur

Groep 1/2b
In groep 1/2b zullen Juf Nianne, Juf Inge en Juf Astrid
staan. Juf Nianne is een bekende Juf die al vaker ingevallen
heeft op de Brandaris. Juf Astrid staat ook één dag in de
week voor groep 1/2a.
Groep 3
Wij kunnen jullie mededelen dat wij een ervaren duo naast
Juf Els hebben gevonden. Juf Anne zal twee dagen in de
week in groep 3 staan.
Groep 8a
Voor groep 8 hebben wij nog geen invulling van de vacature
gevonden. De vacature blijft open staan en we blijven op
zoek naar een nieuwe collega.
We kunnen wel starten. Naast Juf Samantha zal Juf Karin
komen te staan voor twee dagen. Afgelopen half jaar heeft
zij ook voor groep 8 gestaan. Aankomend jaar gaat zij ook
starten met de PABO. Voor de andere groep 8 staat Juf
Marjolein.
Onderwijsassistent
Helaas is Juf Sengul al enige tijd ziek. Voor haar hebben wij
een vervanger, Juf Kelsey, gevonden. I.v.m. haar
opzegtermijn gaat zij starten per 1 september.
Stagiaire
Afgelopen jaar heeft Juf Jennifer bij ons stage gelopen als
onderwijsassistent. Ook volgend jaar zal zij er op dinsdag en
woensdag zijn.
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MET VERLOF

EVEN VOORSTELLEN

door door Lisette Braaksma, directeur

door Meester Ricardo, vakleerkracht gym

Juf Lisanne was woensdag 13 juli even voor het laatst op

Mijn naam is Ricardo Berkhout, ik ben 30 jaar oud en mag

school. Naast dat ze met zwangerschapsverlof gaat, stapt ze

vanaf volgend schooljaar de gymlessen verzorgen. Het liefst

donderdag 14 juli in het huwelijksbootje.

sport ik zelf ook. Wielrennen doe ik het meest, maar hou mij

Ze is in het zonnetje gezet door de collega's.

verder bezig met fitness en balsporten.

Wij wensen haar een fijne zomer en zijn benieuwd naar de
kleine.

Na een tijdje het onderwijs uit te zijn geweest ben ik heel

Rond februari zal Juf Lisanne weer op school zijn.

blij weer terug te keren bij Meer Primair, de stichting waar
ik eerder al 6 jaar voor gewerkt heb bij andere scholen. Het
voelt goed en vertrouwd om weer aan de slag te gaan
binnen deze stichting.
Ik verwacht dat we een hoop leuke gymlessen gaan beleven
en ik hoop dat ik mijn enthousiasme voor sport en bewegen
aan iedereen mee kan geven.
Met sportieve groet,
Meester Ricardo

EVEN VOORSTELLEN
door Juf Jennifer, onderwijsassistent

Ik ben Jennifer van Dasler en ik kom bij de Brandaris werken als
Onderwijsassistent.
In januari ben ik begonnen met een dubbele opleiding;
Onderwijsassistente en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
Hierdoor zal ik ook werkzaam zijn op de BSO de Mirakels.
Voor dat ik de switch maakte om deze opleiding te gaan doen heb ik
veel danslessen gegeven en heb hiervoor ook de dansopleiding gedaan.
Ik gaf les aan verschillende leeftijden, vooral in de stijlen
streetdance en Hiphop en was vooral bezig met de wedstrijd
groepen, waar wij verschillende prijzen mee hebben gewonnen bij
kleine wedstrijden tot wereld kampioenschappen.
Vind het zelf erg bijzonder om kinderen te zien groeien en te
ontwikkelen en ook om daarbij te mogen helpen en te
ondersteunen waar nodig is.
Verder hoop ik met mijn aandeel iets voor jullie te kunnen
betekenen. Als jullie nog iets willen weten over mij, kunnen
jullie mij altijd even aanspreken!
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EVEN VOORSTELLEN
door Juf Kelsey
(onderwijsassistent, vervanging)

Anne van Winden
(leerkracht groep 3)

Mijn naam is Kelsey Pino en ik ben vanaf

Mijn naam is Anne van Winden en ik woon al bijna

september werkzaam op basisschool de

mijn hele leven lang in Aalsmeer.

Brandaris. Ik ben 20 jaar oud en woonachtig in

Ik heb drie fijne dochters van 37, 34 en 25 jaar oud.

Alphen aan den Rijn. In november ga ik voor

En niet te vergeten ben ik oma van 2 prachtige

een half jaar in Den Haag wonen, samen met

kleinkinderen Sara en Guus die 8 en 1 jaar oud zijn.

mijn vriend.

Wandelen vind ik leuk om te doen en ik heb

Ik heb de opleiding onderwijsassistent afgerond

behoorlijk groene vingers. Vandaar ben ik ook vaak in

en ik kan niet wachten om aan de slag te

de tuin te vinden.

kunnen.

Dat over mijn privéleven en nu dan mijn schoolse

Hiervoor heb ik een jaartje in de kinderopvang

leven.

gewerkt. Ook dat was onwijs leuk maar ik kon

Vanaf 2000 ben ik juf en werkzaam geweest in

toch niet meer wachten om in mijn vakgebied

Amstelveen, Hoofddorp, de Kwakel en Buitenkaag.

aan de slag te kunnen.

Aangezien ik een echte onderbouw leerkracht ben
heb ik les gegeven aan de kleuters, een

Voor vragen of een praatje, mogen jullie mij

instroomgroep, groep 4, groep 4/5 en veelvuldig aan

altijd aanspreken :). Ik kan niet wachten om in

mijn favoriete groep 3.

september aan de slag te kunnen!

Eind augustus sta ik samen met Els voor groep 3 en
daar heb ik ontzettend veel zin in. Samen met de

(per 1 september start Kelsey)

kinderen hopen we er een fijn en leerzaam jaar van te
maken.
Voor nu wens ik iedereen een hele mooie en zonnige
vakantie toe. Rust lekker uit en geniet van elkaar.
Vast en zeker zien we elkaar dan eind augustus op de
Brandaris. Tot dan!
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AFSCHEID MARJA EN ELLEN
door Lisette Braaksma, directeur

Donderdag 14 juli stond in het teken van het
afscheid van Juf Marja en Juf Ellen.
Op het binnenplein werden vanmorgen de
Juffen ontvangen door alle kinderen. Na het
welkom heten door Juf Liesbeth werd het lied
1,2,3 en nog meer weken vrij met elkaar
gezongen.
Daarna liepen alle kinderen in polonaise naar de
klassen.
Gedurende de dag zijn Juf Marja en Juf Ellen bij
alle klassen rondgegaan om iedereen gedag te
zeggen..
Het was een bijzondere dag.
Na de vakantie wordt er vanuit het team
officieel afscheid genomen van Juf Marja en Juf
Ellen.
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