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FIJNE DAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

door  L isette  Braaksma

Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021! 

Het was een jaar met vele gebeurtenissen en grote uitdagingen vooral door COVID-19. Dit bracht voor mij, het hele team, de kinderen en jullie
als ouders grote uitdagingen met zich mee. Met grote inzet van iedereen hebben we er samen het beste van gemaakt en daarmee een onwijze
prestatie neergezet, dank daarvoor! Dank voor alle flexibiliteit, het meedenken en het respect en geduld dat ik hierbij heb mogen ervaren.

Gelukkig lukte het bijna altijd om het onderwijs door te laten gaan, helaas niet altijd. Ook de afsluiting van het schooljaar is anders dan we
graag zouden zien. 

Dit jaar was er ook nog een wisseling van directeur. Soms voelt het alsof ik hier al lang werkzaam ben, maar ik herinner het mij als de dag van
gister. De eerste maandagochtend na de zomervakantie, toen ik voor het eerst de Brandaris binnen stapte. Ik liep onwennig de trap op en de
teamleden begroeten mij enthousiast met een glimlach. Ik had kriebels in mijn buik en zette mijn spullen in mijn kantoor. Mijn eerste 100 dagen
als directeur van de Brandaris zijn voorbij gevlogen en wat heb ik genoten van mijn werk. De praatjes met de kinderen. Het enthousiasme bij de
dramalessen. De ontmoetingen met ouders. Het enthousiasme en de gedrevenheid bij de leerkrachten. De spanning bij de kinderen tijdens de
voorleeswedstrijd en mijn eerste Sinterklaas en Kerstviering op de Brandaris. Dit zijn allemaal momenten waarom ik schoolleider wil zijn. Je ziet
de glimmende ogen van de leerlingen en leerkrachten. Ondanks alle hectiek die deze tijd met zich meebrengt blijf ik naar de pareltjes kijken. 

Ik wens iedereen in een hele fijne kerst en dat wij met elkaar van vele mooie momenten in 2022 kunnen genieten.

Warme groet, 
Lisette Braaksma 
Directeur CBS de Brandaris
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AGENDA

Week 51 en week 1
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 
Kerstvakantie Bewaar wat fijn is.

Of het nu groot

of klein is.

Hou vast wat raakt.

Laat los wat niet 

gelukkig maakt.
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TEAM

door  Samantha Rietman

Mijn naam is Samantha Rietman, 32 jaar, moeder van
twee kinderen en kom uit Nieuw-Vennep. Ik kan erg
genieten van creatief bezig zijn, dansen en op pad
gaan met mijn man en kinderen. 

De afgelopen 12 jaar was ik werkzaam op een
daltonschool in Badhoevedorp, maar ik zal per 1
januari onderdeel zijn van het team van de Brandaris.
Ik wilde graag iets dichter bij huis gaan werken en
vond deze leuke plek! Ik kijk er erg naar uit om in
groep 7a te starten. Ik zal tot de voorjaarsvakantie op
maandag tot en met donderdag in de klas te vinden
zijn en na de vakantie op maandag tot en met
woensdag. 

Voor nu wens ik u alvast fijne feestdagen en een mooi,
gelukkig en vooral gezond 2022! 
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BEZETTING

door  L isette  Braaksma 

Zoals jullie misschien weten zijn vanaf de herfstvakantie de groepen 6 samengevoegd zodat de leerkracht in groep 5
vervangen kon worden. Naar aanleiding hiervan is er een vacature geplaatst. Ondanks het grote lerarentekort en veel
gepuzzel door de coronamaatregelen hebben wij als team de formatie voor na de kerstvakantie rond. Zo ook voor groep 8
waar Juf Marjolein recent is uitgevallen door een beenbreuk. Wij hebben namelijk een nieuw teamlid aangenomen, Samantha
Beugelink. Wij zijn erg blij dat juf Samantha na de kerstvakantie bij ons kan starten. Zij is een ervaren groep 7/8 leerkracht.
  
Bezetting na de kerstvakantie
Groep 6, wordt weer gesplitst. Groep 6a Juf Lisanne en groep 6b Juf Martine en Juf Jolien.
Groep 5, Juf Annemarie
Groep 7a, Juf Samantha en Juf Raisha
Groep 8b, Juf Susan, Juf Raisha en Karin onze onderwijsassistent
 
Als school blijven wij de schouders eronder zetten om goed onderwijs te kunnen blijven geven. Hierbij houden wij rekening
met de stabiliteit voor de kinderen en de leerkrachten. 



VOORLICHTING VO SCHOLEN

door   De gezamenl i jke  VO-besturen 

De gezamenlijke VO-besturen in de regio Zuid-Kennemerland hebben, op grond van de situatie met betrekking tot het
coronavirus, het besluit moeten nemen de aanstaande Open Dagen voor toekomstige brugklasleerlingen en hun ouders alléén
digitaal te organiseren.

De in het Brugboek reeds gecommuniceerde data voor de Open Dagen blijven hiervoor gehandhaafd. Alle scholen in Zuid-
Kennemerland communiceren via de eigen website op welke wijze deelname aan de digitale Open Dag mogelijk is.

De schoolbesturen betreuren het ten zeerste dat ze vanwege de coronasituatie tot dit besluit hebben moeten komen.
Hiermee wordt echter de lijn gevolgd die landelijk is overeengekomen in VO-raad verband waarbij het ministerie van OCW en
het kabinet deze maatregel van ons vraagt.

Wij achten het zorgvuldig dit besluit eensluidend te nemen en u hierover tijdig te informeren. Wij hopen op uw begrip en zijn
ervan overtuigd dat de scholen alles in het werk stellen goede en informatieve digitale Open Dagen te organiseren.
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 "Geen enkel  k ind kan een
onvoldoende kr i jgen voor

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

hebben wi j  oog voor.  
 
 
 
 


