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HOE GAAN JULLIE OM MET DEZE PERIODE?

door  L isette  Braaksma

Uit donkere luchten barsten hevige buien los. Felle contrasten tussen licht en duisternis, prachtige regenbogen en de bladeren kleuren geel-oranje-
rood. Men keert zich meer naar binnen en daar tegenover is er een periode met vele feesten die men samen viert. Dit typeert de tijd van het jaar
waar we nu in zitten.

Trots en zingend liepen de kinderen over het plein, met hun lampion in de hand. Het eerste ‘lichtfeest” Sint Maarten is geweest. Sint Nicolaas is
ondertussen gearriveerd en de eerste schoen waarschijnlijk gezet. 

Al snel komen de vier adventsweken eraan. Voor veel mensen is dit de voorbereidingstijd tot Kerstmis. Vroeger lazen de mensen gedurende de
grote verwachtingstijd dagelijks uit het Oude Testament over de schepping van de aarde en de mens op weg naar de geboorte van het
langverwachte kind. Deze traditie ging nagenoeg verloren en werd tenslotte beperkt tot de vier adventszondagen. Zodra Sint Nicolaas vertrokken is
gaan we over naar kerst. 

Er gebeurt veel, een spannende tijd voor veel kinderen en vaak een drukke periode voor de ouders. 

Daarnaast de grote stijging van het aantal corona besmettingen, waardoor er telkens onzekerheid is. Afgelopen weken hebben we al te maken gehad
met collega’s die moesten testen, kinderen die positief getest zijn en gezinnen die thuis moesten blijven. Achter de schermen zijn we al hard aan het
werk om ervoor te zorgen dat alles klaar ligt voor onderwijs op afstand, zodat we kunnen schakelen als het nodig is. Het vraagt veerkracht van
iedereen. Wij willen jullie bedanken voor de inzet en steun die u ons geeft. Met uw steun komen wij er samen doorheen. 

Ik wens u veel leesplezier bij deze nieuwsbrief. U krijgt onder andere een update over corona en de ouders die af en toe bij ons invallen stellen zich
aan u voor. 
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AGENDA

Dinsdag 23 november
10 minuten gesprekken groepen 1/2, 4, 6 en 7 

Vrijdag 3 december
Sinterklaas 

Maandag 6 december
Inloop tot 9.00 i.v.m. Sinterklaas

Donderdag 23 december
Kerstdiner

Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 
Kerstvakantie
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TEAM

door  Caren den Hol lander

Hallo iedereen! Al enige tijd val ik regelmatig in
verschillende groepen in op CBS de Brandaris en
daarom stel ik mij bij deze aan u voor. Mijn naam is
Caren den Hollander en ik ben de trotse moeder van 3
dochters die op de Brandaris zitten. Naast mamma ben
ik ook juf. Na mijn opleiding tot leerkracht heb ik eerst
enkele jaren in Nieuw Vennep gewerkt, daarna in
Kudelstaart en nu werk ik op de Tovercirkel als intern
begeleider. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben
voor de zorg op deze school. Maar ik vind het ook
altijd nog leuk om kinderen zelf iets te leren. Toen
Leon, de toenmalige directeur, begreep dat ik
leerkracht ben en het inmiddels steeds moeilijker werd
om voor vervanging te zorgen ben ik gevraagd om af
en toe in te vallen. Ik doe dat met plezier en hoop dit
voorlopig ook te mogen blijven doen op deze fijne
school!
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HULP VOOR DE SCHOOLBIEB

door  het  team 

Herhaalde oproep: Biebouders gezocht! 

Voor vijf dagen per week zoeken wij biebouders. Twee ouders
per moment. De tijd dat de bieb open is, is van 8.30 - 9.00
uur. Daarna nog 15 minuten de boeken opruimen en dan is de
bibliotheek weer klaar voor de volgende dag. In de bieb
komen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Ouders van de
hele school zijn welkom om biebouder te worden. De koffie
en thee staat klaar. De kinderen genieten echt van een
bezoek aan de bieb, door de inzet van ouders kan dit bezoek
aan de bieb iedere dag worden mogelijk gemaakt. 



CORONA UPDATE

door   L isette  Braaksma

Het blijkt dat we nog niet van Corona af zijn en dit is voelbaar in school en waarschijnlijk ook in u eigen omgeving. Deze week
hebben we bijvoorbeeld te maken met vier leerkrachten die niet aanwezig kunnen zijn vanwege de regels binnen het
coronabeleid. Vooral nu er door het grote lerarentekort vrijwel geen invallers beschikbaar zijn, betekent dit dat er vaak geen
vervanger beschikbaar is. Het gevolg is dat wij klassen naar huis hebben moeten sturen. 

Het stijgende aantal besmettingen op CBS de Brandaris baart ons zorgen. Als team staan wij voor goed onderwijs, het is
daarom belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden. 

Volgens de richtlijnen hoeven wij de groepen niet te scheiden, maar aangezien er toch een flink aantal besmettingen binnen
de Brandaris zijn hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Zoals;
- De klassen meer gescheiden houden. Denkt u hierbij aan het naar buiten en binnen gaan van de kinderen voor de pauzes en
de route naar de gymzaal. Wij organiseren dit zo dat de klassen elkaar daar niet kruizen. 
- Daarnaast letten wij extra op handen wassen en onderling afstand houden. 
- Bij groepsdoorbroken lessen, (bv Chinese les, Mad Scienes en de plusklas) zitten de kinderen uit dezelfde groep bij elkaar.
Ook daar mengen wij niet
- De oudergesprekken zijn helaas weer online.
- Vieringen zonder ouders.

Verschillende groepen hebben een mail ontvangen dat er een positieve testuitslag binnen de groep is. Vanwege de AVG mag
ik geen naam geven van de betreffende leerling(en). Ik heb hier meerdere vragen over ontvangen. Sommige mensen hebben in
hun privé omgeving te maken met kwetsbare mensen of werken in een vitaal beroep. Vanuit school zal ik deze informatie niet
delen, mitst u expliciet aangeeft dat het gedeeld mag worden met de andere ouders en leerkrachten. 

Wij willen u vragen om onderstaande adviezen in acht te nemen. Aangezien er binnen vier groepen enkele besmettingen zijn
willen wij u vragen alert te zijn, zelfs bij milde klachten. Zo geven we corona geen kans om meer leerlingen en medewerkers
te besmetten. 

•Bezoek onze school niet, tenzij u een afspraak heeft met één van onze medewerkers. Zij instrueren u over de actuele
coronamaatregelen in het schoolgebouw. 
•Heeft uw kind corona gerelateerde klachten? Laat uw kind testen en houd het dan thuis. Informeer de leerkracht hierover. 
•Was regelmatig de handen, nies en hoest in de ellenboog en houd afstand waar mogelijk. 
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 "Geen enkel  k ind kan een
onvoldoende kr i jgen voor

zi jn/haar  ontwikkel ing" .  E lk
kind ontwikkeld namel i jk  ten
opzichte van z ichzelf  en daar

hebben wi j  oog voor.  
 
 
 
 



COMMUNITY 

door  Gert ine Hazelaar  

Creator Lab
In het Creator Lab is gestart met het geven van
expert-trainingen aan pedagogisch medewerkers van
Mirakels en leerkrachten van Meer primair voor het
werken met STEAM. STEAM staat voor science,
technology, engeneering, art en mathematics. Dit is
de basis waarop het Creator Lab is ingericht.
 

Plannen voor de andere twee ruimtes bij het
Community Learning Center (CLC) 
Op dit moment worden er plannen gemaakt voor de
inrichting van de andere ruimtes die tegenover het
Creator Lab liggen. Het is de bedoeling om hier een
ruimte te maken waar accent ligt op vitaliteit
(gezondheid, beweging, duurzaamheid). Samen met
de keuken wordt dit het Vitality Lab.  
De laatste ruimte wordt het Learning Lab. Een ruimte
waar kinderen onder en na schooltijd kunnen werken
aan het ‘leren leren’. Denk hierbij aan het leren
plannen van je werk, het achterhalen van de
manieren waarop jij leert en leerstof het beste
onthoudt. 
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Kwaliteitsbezoek bezoek College van Bestuur Meer
primair 
Op donderdag 28 oktober  heeft het College van
Bestuur van Meer primair een dag meegelopen op de
Community School, zo zijn er rondleidingen gegeven
door leerlingen van De Brandaris en van Klavertje vier.
Deze rondleidingen gingen ook naar de opvanggroepen
van Mirakels. Ook is er gesproken met de directeuren,
de zorgcoördinatoren en MT-leden. De dag werd
afgesloten met een teambijeenkomst. Aan dit bezoek zat
ook een ‘feestelijk’ tintje in de zin dat dit het laatste
schoolbezoek was van Margreet Vendel. Margreet
Vendel gaat namelijk eind november met pensioen. Zij
trakteerde het team op taart en gaf een mooi boek
cadeau aan het team. 


