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HERFST

door  L isette  Braaksma

Voor het eerst deze week zie ik jassen en truien de school in komen, de herfst was al begonnen, maar deze week lijkt het erop dat
deze nu echt goed doorzet. Stormachtig weer met harde regenbuien en hagel. Het lijkt wel of dit zich doorzet in de school. Door
verschillende omstandigheden hebben wij te maken met veel uitval. Een aantal klassen zijn hier afgelopen week mee geconfronteerd
en als team hebben wij dat met elkaar opgevangen. We ervaren hiermee de problematiek rond het lerarenkort ook op onze school.
Wij zetten alles op alles om te zorgen voor stabiliteit en voortgang van het onderwijs. Maar ik wil u om hulp vragen. Bent u
leerkracht? Zijn er mensen in uw omgeving die leerkracht zijn en ruimte hebben of open staan voor inval? Laat het ons weten.
Immers samen bereiken wij meer dan alleen. 

In de bijlage vindt u het vernieuwde protocol; omgaan met covid-19. Gelukkig hebben wij hier de laatste tijd weinig mee te maken
en zorgen de versoepelingen ervoor dat we niet meer meteen een hele klas in quarantaine hoeven te plaatsen. Tot de herfstvakantie
houden wij vast aan de afspraak dat ouders niet in de school komen. Met het team zijn we in overleg over een mogelijke aanpassing
van deze regels voor na de herfstvakantie. We informeren u voor de start van de herfstvakantie over de nieuwe regels hierin. 

Een heel fijn weekend gewenst.

Bijlage; Ouderbrief edutheek, protocol omgaan met covid-19
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AGENDA

Dinsdag 5 oktober (stond de vorige
nieuwsbrief verkeerd)
Dag van de leraar
10 Minuten gesprekken groep 3 en 8

Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek
10 Minuten gesprekken groep 8

Donderdag 7 oktober
10 Minuten gesprekken groep 3 en 8

Vrijdag 8 oktober
Dag van de duurzaamheid

Vrijdag 15 oktober
Afronding Kinderboekenweek
Reünie groep 8 2020 - 2021

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober
Herfstvakantie
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TEAM

door  Gerr ie  de Haan,  Leerkracht  groep 5

Helaas heb ik deze week bericht gekregen dat er bij mij
borstkanker is geconstateerd. Er wacht mij nu gedurende
langere tijd een behandeltraject waaronder een operatie. Ik
weet nog niet wanneer de precieze start van dit
behandeltraject zal zijn, maar ik zal zeker een tijd niet op de
Brandaris kunnen komen. Ondanks dit alles weet ik mij echter
100% gedragen door Gods kracht en gesterkt door Zijn liefde
die Hij mij al bewezen heeft door Zijn Zoon Jezus voor mij aan
het kruis te laten sterven. Ik hoop van ganser harte u en uw
kinderen weer te zien als ik volledig hersteld ben.

O
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KINDERBOEKENWEEK

door  de kinderboekenweekcommissie

Woensdag 6 oktober gaat de
Kinderboekenweek op de Brandaris van start. 
Het thema is:
             …”Worden wat je wil”…
 
De opening vindt plaats in de klas van uw
kind. Er zijn deze week allerlei activiteiten
gepland rond boeken, (voor)lezen en alles wat
daarmee te maken heeft. 

In de groepen 1 en 2 komen groep 7 leerlingen
voorlezen. 

In de groepen 1 t/m 4 wordt een
tekenwedstrijd georganiseerd. Hierbij is voor
de winnaars een gouden penseel en voor de
tweede plaats een zilveren penseel te winnen.

In de jaargroepen 5 en 6 wordt er per groep
een voorleeskampioen gekozen. In de
jaargroepen 7 en 8 wordt er ook een
voorleeskampioen gekozen en deze strijden
onderling voor de titel voorleeskampioen van
de school. Per klas krijgt de winnaar en de
tweede plaats een oorkonde en een penseel.
De winnaar van de groepen 7 en 8 gaat door
naar de landelijke voorleesfinale. Meedoen
aan de voorleeswedstrijd is vrijwillig.

Sparen voor je schoolbieb
Wij doen als school mee aan de actie van de
Bruna. Ouders, grootouders, enz. kunnen
kassabonnen van kinderboeken, gekocht bij
uw lokale Bruna, sparen voor de schoolbieb.
Hoe meer ouders meedoen hoe meer boeken
de school kan krijgen. U kunt de bonnen door
uw kinderen bij de leerkracht laten inleveren.

Een week vol activiteiten voor de kinderen!
Wij hebben er zin in!

Team Educatie en Leesbevordering
In de bijlage een ouderbrief van Edutheek
- de Bibliotheek Haarlemmermeer 
In deze ouderbrief weer een aantal leuke
tips rondom lezen, zowel voor jonge
kinderen als voor oudere kinderen van de
basisschool. Speciaal ook voor meertalige
gezinnen is Bereslim en de Voorleeshoek
een aanrader. En natuurlijk ook tips
rondom de Kinderboekenweek!



We zetten in de komende week een
tijdspad uit waarin de volgende acties
een plek krijgen:

-Inspiratie ophalen bij andere scholen
-Twee tot drie partijen benaderen voor
het maken van ontwerpen
-Budgetoverzicht krijgen
-Wensen/input ophalen bij kinderen,
teamleden en ouders
-Bespreken van het ontwerp
-Fondsen – subsidies aanschrijven
-Realisatie van de plannen

We zien het als mogelijkheid om het
aanpassen van de pleinen in
verschillende fasen op te delen. Mocht u
mee willen denken, ideeën hebben om
tot realisatie van de plannen te komen:
Stuur een mail naar Gertine Hazelaar,
directie@communityschool.nl. Ik neem
dan contact met u op.
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COMMUNITYSCHOOL

door  Gert ine Hazelaar

Plan schoolpleinen

De drie organisaties Mirakels, Brandaris en
Klavertje Vier hebben het plan om tot een
aanpassing van de schoolpleinen te komen
(opnieuw) opgepakt. We hebben de
informatie die al eerder verzameld is boven
tafel gehaald en gaan met de volgende
uitgangspunten aan de slag:

Uitgangspunten: 
1. Er moet voor elk kind iets te doen zijn. 
2. Ontspannen pauze voor ieder kind. 
3. Plein wordt gebruikt voor onderwijs à denk
aan een buitenlokaal. 
4. Kinderen worden uitgenodigd/uitgedaagd
om te bewegen. 
5. Het plein draagt bij de ontwikkeling van
kinderen. 
6. Plek voor ontdekkend leren. 
7. Kinderen ontwerpen mee. 
8. Veel variatie in bewegen. 
9. Groen plein voor natuur – cyclus van de
seizoenen – duurzaamheid. 

Pleinveeg - actie

Komt u maandagochtend na 8:30 helpen om de
pleinen schoon te vegen? 
Sinds enkele weken wordt er op maandagochtend
na de start van de scholen en peuteropvang een
pleinveegactie uitgevoerd. We vegen de
verschillende pleinen, verwijderen restafval,
bladeren en zand. Op deze manier zorgen we er
met elkaar voor dat het plein relatief schoon blijft.
Het is heel erg fijn dat er ouders aansluiten bij
deze wekelijks terugkerende actie.

Wanneer: Elke maandagochtend
Tijd: Tussen 8:30 en 9:00 uur

mailto:directie@communityschool.nl
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ICT

door   ICT Coördinator  Kimberly

Parro Jaarboek  
  
Vanaf dit schooljaar heeft u in Parro ook de mogelijkheid om aan het
einde van het schooljaar een jaarboek te maken van de berichten/foto’s
die in de groep van uw zoon en/of dochter geplaatst worden.  
 
Wanneer u de app Parro opent ziet u onder de optie ‘absentie melden’
nu ook de optie ‘jaarboek’. Voor meer informatie kunt u kijken op
https://parrojaarboek.nl/

O

https://parrojaarboek.nl/
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

door  de oudergeleding 

Vacature  
  
Wist u dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben? Deze raad bestaat uit
vertegenwoordigers van personeelsleden en ouders. Elke basisschool heeft verplicht een
medezeggenschapsraad die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.
Best belangrijk dus!

De MR komt meerdere keren per jaar bij elkaar en praat over zeer uiteenlopende onderwerpen. Van jaarplan
tot begroting, van arbobeleid tot pestprotocollen, van formatie tot schoolbezoeken, Passend Onderwijs en nog
veel meer. Vergaderingen van de MR zijn openbaar; u bent dus altijd welkom op deze vergaderingen! Openheid
is belangrijk, de MR komt ten slotte op voor de belangen van onze kinderen.

We hebben momenteel een vacature binnen de oudergeleding (OG) van de MR. 

Heeft u belangstelling of heeft u vragen? Stelt u ze dan per ommegaande per mail aan
m.mastenbroek@cbsdebrandaris.nl. Wilt u liever met ons bellen, dan kunt u een van de zittende MR leden
bereiken via een van onderstaande telefoonnummers. 

Hartelijke groet,
Team OG van de MR 
 (Arjan Wierenga –  06 57085790)
 (Gamis Abdellati – 06 14440055)

mailto:m.mastenbroek@cbsdebrandaris.nl
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WERKZAAMHEDEN FANNY BLANKERS-KOENLAAN

door  Johan Hussaarts  ,  omgevingsmanagers  van Boskal is

Aanpassen bestaande inritten naar zijwegen 

Beste bewoners,
Op maandag 11 oktober starten wij met werkzaamheden aan de
inritten op de Fanny Blankers-Koenlaan. Dit doen we omdat op
dit moment het niet voor iedereen duidelijk is dat het om inritten
gaat. We gaan de bestaande stoepranden weghalen en vervangen
door inritblokken met stenen er tussen. Hierdoor is het voor
iedereen duidelijk dat het inritten zijn.

De werkzaamheden zijn van 11 oktober tot en met 5 november

De werkzaamheden starten maandag 11 oktober en we
verwachten dat deze uiterlijk vrijdag 5 november klaar zijn. De
planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van
het weer. We voeren de werkzaamheden uit in fases. Dit
betekent dat u 1 of 2 dagen een bepaalde inrit niet kunt
gebruiken en om moet rijden. Er worden omleidingsborden langs
de weg gezet.
 Het autoverkeer op de Fanny Blankers-Koenlaan kan langs de
werkzaamheden rijden. Natuurlijk zetten we tijdens de
werkzaamheden afzettingen neer bij de inrit voor de veiligheid
van de medewerkers. Voetgangers kunnen de stoepen gewoon
gebruiken. Fietsers kunnen langs de werkzaamheden fietsen. Als
het nodig is worden fietsers omgeleid via omleidingsborden.

Parkeerterreinen Aalburgplein en Almkerkplein
 U kunt vanaf de Fanny Blankers-Koenlaan de inritten naar de
parkeerterreinen Aalburgplein en Almkerkplein tijdelijk niet
gebruiken. Via de Dussenstraat of de uitgang van het
parkeerterrein kunt het parkeerterrein wel op rijden.

Aanvoerroutes vrachtwagens bevoorraden winkels
Op maandag 18 oktober starten we bij de Hankstraat. We
verwachten dat deze werkzaamheden woensdagavond 20 oktober
klaar zijn. Dit betekent dat de vrachtwagens voor de
bevoorrading van Albert Heijn in deze periode via de
Biesheuvelstraat de Hankstraat in moet rijden. De vrachtwagens
moeten hier dan (een stukje ) achteruit rijden.

Na de werkzaamheden bij de Hankstraat, beginnen we met de
Dussenstraat. De vrachtwagens voor het winkelcentrum moeten
via de Biesheuvelstraat rijden en via de Hankstraat er weer uit
rijden (richting de Deltaweg). We proberen deze overlast zo kort
mogelijk te houden. De werkzaamheden aan de inritten van
Dussenstraat en Hankstraat duren per inrit ongeveer 2 à 3 dagen. 
De aanvoerroute voor andere winkels zoals Dirk, Etos en Action
is door de Dussenstraat en via de Biesheuvelstraat er weer uit en
andersom, zie plattegrond.
Tijdelijke route voor vrachtwagens voor Dirk en AH, Action en
Etos etc. Blauw is aanvoerroute en rood afvoerroute.

O

O

Inritten naar de zijwegen van de woonwijk 
 De werkzaamheden aan de inritten van de Fanny Blankers-Koenlaan naar de
zijwegen van de woonwijk, voeren we om en om uit. Hierdoor blijft de
woonwijk altijd bereikbaar. 

Parkeren langs Fanny Blankers-Koenlaan
 De parkeervakken langs de Fanny Blankers-Koenlaan kunt u gewoon gebruiken.
Behalve de parkeervakken die vlak bij de werkzaamheden (inritten) liggen. Deze
gebruiken we als tijdelijke opslag voor de materialen die we nodig hebben voor
de werkzaamheden. We zetten deze parkeervakken af met hekken.

Kinderen naar school brengen/afhalen 
 Als u kinderen heeft die naar de scholen Mirakels of Brandaris gaan en u
brengt/haalt de kinderen met de auto, wilt u dan parkeren op het parkeerterrein
aan de Meeuwenstraat. Brengt/haalt u de kinderen lopend, dan kunt u langs de
zijkant van de weg vanaf de Fanny Blankers-Koenlaan naar/van school lopen. 

We vragen uw begrip voor deze werkzaamheden. We doen er alles aan om de
overlast zo kort mogelijk te houden. Voorkom gevaarlijke situaties. Volg de
omleidingsborden die om de werkzaamheden heen lopen. We begrijpen dat dit
misschien  vervelend is, maar het is voor uw en onze veiligheid.

Als u nog vragen heeft, kunt u mij bereiken via e-mail FBK@boskalis.com.

Met vriendelijke groet,
 de omgevingsmanager van Boskalis

O

O

mailto:FBK@boskalis.com

