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IN HET NUMMER VAN DEZE WEEK:

LENTE

door  L isette  Braaksma

Buiten is het lente en begint alles te bloeien en te groeien.
Het lijkt wel alsof de kinderen deze vreugde en frisheid
meenemen naar binnen. Afgelopen weken waren er veel leuke
activiteiten, het bruiste in de school. Allerlei verschillende
projecten zijn er geweest, zoals "wat is watte, rijmrockers,
een uitstapje naar het rijksmuseum, met zijn allen zingen voor
Oekraïne en de Kangoeroewedstrijd. Ook heeft de eerste
Communityraad (leerlingenraad) plaatsgevonden. Meer
hierover kun je lezen bij het stuk over de community.

In de bijlage een flyer naar aanleiding van de tennisclinic

Alle scholen van Meer Primair hebben een bijdrage geleverd
aan Giro 555 voor Oekraïne, 1 euro per leerling. Als school
hebben wij 284 euro gedoneerd. Daarnaast hebben wij met de
plasticflessen actie nog eens 161,10 euro verzameld. Ook dit
bedrag zal worden gedoneerd aan Giro 555.

Komende periode staan de oudergesprekken gepland en kunt
u daarvoor de school weer in. Verderop in de nieuwsbrief
leest u hier meer over. 

Ik wens u een fijn weekend en al het goede.

Warme groet, 
Lisette Braaksma 
Directeur CBS de Brandaris
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AGENDA

Week 11
Vrijdag 18 maart
Rapporten mee voor de groepen 3 t/m 8

Week 12 en 13
Oudergesprekken

Week 14
Woensdag 6 april
Open dag community van 9.00 -11.30

Week 15
Donderdag 14 april
Paasviering
Vrijdag 15 april
Vrij, goede vrijdag

Volgende oudernieuwsbrief donderdag 14 april.

Bewaar wat fijn is.

Of het nu groot

of klein is.

Hou vast wat raakt.

Laat los wat niet 

gelukkig maakt.



STUDIEMIDDAG 30 MAART

Woensdag middag 30 maart staat een studiemoment
rekenscholing gepland. 

Het doel hiervan is om het percentage leerlingen die aan
het eind van de basisschool referentieniveau 1S halen te
verhogen. Daarnaast een doorgaande lijn verbeteren o.a. op
het gebied van aan te bieden strategieën en het bevorderen
van samenwerking tussen de leerkrachten.

Zo willen wij met elkaar het rekenonderwijs het
optimaliseren en hebben we zicht op de leerlijnen binnen de
methode; er is bijvoorbeeld een duidelijk overzicht van
doelen, basisstrategieën en variastrategieën per leerjaar.
Ook is zichtbaar welke modellen en materialen worden
ingezet. 

Dit traject wordt ook voortgezet in het volgende schooljaar.
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LUIZEN

door  de luizencommissie

De luizen zijn er weer en waarschijnlijk zijn ze nooit weggeweest.

In sommige klassen lopen er wat meer luizen rond dan in andere
klassen. Wij willen jullie vragen om thuis alvast uw kind zelf te
controleren. 

Door de corona zijn er geen vaste momenten meer geweest op
school om periodiek de kinderen te checken. Dit willen wij weer
nieuw leven in blazen. 

Heb je interesse om af en toe (meestal na een vakantie) een ochtend
op zoek te willen gaan naar luizen, geef je dan op bij de leerkracht. 
Per klas zoeken wij ongeveer twee ouders. 

Deze ouders zullen dan een oproep krijgen wanneer ze voor het
eerst worden verwacht.
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Luizen
kunnen niet
springen of
vliegen.
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OUDERS IN DE SCHOOL

Door L isette  Braaksma

Afgelopen twee jaar is er veel flexibiliteit gevraagd van u. Wij
hebben te maken gehad met veel verschillende wijzigingen
m.b.t. ouders in de school, wel of niet, met of zonder
mondkapje en één ouder per keer i.p.v. beide ouders. 
Wij hebben als school gedurende deze twee jaren de nadelen
maar ook de voordelen mogen ervaren van de verschillende
regels. 

Een aantal regels gaan wij behouden en andere passen wij
aan. Tot de zomer hopen wij dat er geen strengere
maatregelen komen en dat het zo kan blijven. Voor de zomer
gaan wij met elkaar evalueren hoe dit gaat en hoe wij het voor
volgend schooljaar gaan vormgeven. 

Vanaf maandag 21 maart gaan we beginnen met de nieuwe
afspraken.

Groepen 1 t/m 4
De ouders van de groepen 1 t/m 4 mogen weer in de school
komen om hun kind(eren) te brengen. Er is inloop vanaf 8.15
uur tot 8.30 uur. De kinderen zijn geheel zelfstandig
geworden in het ophangen van hun jas en tas en hun eten en
drinken opbergen. Fijn als u daarvan kunt genieten en het
kind het zelf laat doen. 

Voor de groepen 1/2 geldt dat de ouders de klas in mogen
komen om bijvoorbeeld even samen met hun kind een boekje
te lezen. Voor de groepen 3 en 4 geldt dat de ouders de
kinderen gedag zeggen in de gang bij het lokaal. 
Het behoort natuurlijk nog steeds tot de mogelijkheid om uw
kind tot de deur te brengen, zo zijn inmiddels heel veel
kinderen gewend om naar school te komen en dat brengt ook
een stukje zelfstandigheid met zich mee. 

Groepen 5 t/m 8
De ouders van de kinderen in de groepen 5 t/m 8 nemen
buiten op het schoolplein afscheid van hun kind(eren). Elke
1ste week van de maand is er een “kijkje in de klas”. 

“kijkje in de klas” 
Elke 1ste week van de maand is er een mogelijkheid voor een
“kijkje in de klas” voor de groepen 3 t/m 8. Dit is gedurende
de inloop van 8.15 – 8.30. De kinderen kunnen werkjes of
andere dingen laten zien in de klas. De volgende dagen is er
een “kijkje in de klas”; vrijdag 8 april, donderdag 12 mei,
woensdag 1 juni en maandag 4 juli.

Het zal voor iedereen weer wennen zijn, zowel voor de
kinderen, leerkrachten als ouders. De leerkrachten zijn bij
binnenkomst gericht op het kind. Nog steeds kunt u vragen
via de mail naar de leerkracht sturen. Doktersafspraken en dat
soort zaken kunt u zoals u gewend bent via Parro doorgeven
of geeft u een briefje mee met uw kind. Mochten er echt
dringende zaken zijn dan kunt u uiteraard even meelopen.

De afgelopen periode merken wij dat er best wel wat
kinderen later de klas binnenkomen. Ondertussen is het
voorjaar en is het weer licht in de ochtend, misschien dat dit
helpt om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd zijn. 
Na het wegbrengen willen wij u vragen om alert erop te zijn
dat u echt om 8.30 naar buiten gaat, zodat de groepen kunnen
starten met de lessen. Op het plein kunt u verder praten met
de andere ouders.
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MR  VACATURE

Door de MR

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 (oudergeleding) van de MR 
 (Arjan Wieringa – 06 57085790)
 (Gamis Abdellati – 06 14440055)

mailto:m.mastenbroek@cbsdebrandaris.nl
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WELKOM IN DE SCHOOLBIEB!

Door Annemieke en Mariska de Biebouders

Sinds dit schooljaar heeft de Brandaris een eigen schoolbieb.
Wat fijn en mooi dat dit in samenwerking met de Bibliotheek
tot stand is gebracht. 
Wij zijn Annemiek en Mariska, moeders van de bieb, de
kinderen kunnen ons treffen op dinsdag (Annemiek) of
donderdag (Mariska). 

Het is dinsdag ochtend, ‘mijn’ bieb ochtend, ik heb mijn
dochter Aimée uit groep 5 net weggebracht. Onder het genot
van een kopje koffie of thee, wat ik mag halen in de
lerarenkamer, start ik de dag. De computer staat al aan als ik
binnenkom. Dat is fijn. Alhoewel er een uitgebreide stap voor
stap handleiding in de la ligt, voor het geval dat. 

De bieb van de Brandaris ligt op de bovenste verdieping van
de school. Alleen de groepen 5 tot en met 8 mogen naar de
bieb om hun boeken te ruilen, ze kunnen dat doen tussen 8.30
- 9.00 uur. 
Het werk is niet ingewikkeld. De kinderen komen langs,
leggen hun boek op de ‘inlever’ tafel. Ik druk op een paar
knoppen en zorg dat er geregistreerd wordt dat de boeken
weer ingeleverd zijn. Alhoewel sommige boeken de plank niet
zullen bereiken. De kidsweek ‘moppenboekjes’ zijn
bijvoorbeeld uitermate populair. Op sommige ochtenden zijn
er maar een aantal kinderen. Terwijl ik wacht op wat komen
gaat, beantwoord ik een aantal mailtjes op mijn telefoon. 
Andere ochtenden heb ik geen tijd om iets anders te doen. De
stapel boeken op de inlevertafel wordt hoger en hoger (de
moppenboekjes worden er ondertussen wel weer even
tussenuit gevist) voordat ik er, na negenen, aan toe kom de
boeken weer terug op hun plek te zetten. 

Ik leer de leerlingen steeds een beetje beter kennen. De een
houdt van oorlogsboeken. De ander van griezelige insecten.
“Dogman”, ‘het even van een Loser” en “dagboek van een
Muts” zijn boeken die door velen gewaardeerd worden. Een
ander kind heeft geen enkel idee maar moet gewoon van zijn
juf een boek gaan halen. Vervolgens hoor ik: ‘Mevrouw…,
waar is dat boek met de blauwe kaft die mijn vriendin net
heeft ingeleverd… Die wilde ik lezen!’ Snel haal ik het, net
opgeruimde, boek weer uit de kast. Om negen uur is het stil
op de gangen én in de bieb. Mijn gezellige vrijwilligerstaak
voor deze week zit er weer op. Ik heb nu alweer zin in
volgende week.

Nu is het donderdag ochtend, mijn bieb ochtend. Nadat ik
mijn 2 jongens Thijs uit groep 6a en Ruben uit groep 1/2b
gedag hebt gezegd, loop ik naar boven. De 3e keer, maar ik
ben al helemaal bekend en zelfs de juffen en meesters zeggen
mij al vrolijk goedemorgen. Wat top dat ik dit kan doen op
mijn vrije dag en gereageerd heb op de oproep in de
nieuwsbrief van Lisette. Fijn om school te kunnen helpen en
het is tenslotte een kleine moeite. Ik vind het leuk om de
kinderen te helpen met het uitzoeken van een leuk, spannend,
interessant of lollig boek. We maken een praatje, zij kiezen
hun boek en verdwijnen weer naar de klas. 

Lijkt het jou ook wat? Heb je ook een ’s ochtends wat tijd
over, kom dan helpen! Maandagochtend, woensdagochtend of
vrijdagochtend zijn nog vrij! 😊 We helpen je graag op weg. 

Neem even contact op met l.braaksma@cbsdebrandaris.nl

Mariska Kroon, moeder van Thijs groep 6a & Ruben groep
1/2b.  
Annemieke van Boxtel, moeder van Aimée groep 5
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RIJKSMUSEUM

door  Juf  Barbara groep 7

De groepen 7 hebben een bezoek gebracht aan het
Rijksmusem. We hebben een rondleiding gekregen van
de gidsen van het Rijks, waarbij de museumles 'Proef
de geschiedenis' is gevolgd. 
Tijdens deze les zien de kinderen wat er gemaakt is in
de Gouden Eeuw en welke voorwerpen uit die tijd zijn
bewaard. In groep 7 krijgen de kinderen ook
geschiedenis lessen over de Gouden Eeuw dus de
kinderen hebben in het echt kunnen zien waar we over
praten in de klas. 

De Nachtwacht hebben we helaas niet kunnen zien,
deze wordt gerestaureerd en ligt op 'zijn buik'. We
zagen wel een belangrijk deel van de restauratie, het
opspannen van het schilderij zodat de 'kreukels', die
rechts bovenin zaten, verdwijnen. Ook hebben we
geleerd over de verdwijntruc van De Nachtwacht, het
schilderij kan in geval van nood verdwijnen in een luik
in de grond en komt dan terecht in de fietstunnel van
het Rijks. 

Dat de kinderen daar een half uur voor liepen maakte
het natuurlijk extra spannend. In de klas hebben we
ook lessen gehad over De Nachtwacht en over
Rembrandt en de gidsen spraken uit dat de kinderen
veel wisten van de schilder, zijn schilderijen én de
VOC tijd. 

Daarnaast hebben we 'Het Melkmeisje' van Vermeer
bewonderd én ontdekt waarom het blauw zo
ontzettend bijzonder is in het schilderij. 

We mochten specerijen en kruiden ruiken en proeven
terwijl we keken naar een VOC miniatuur schip - die
wij overigens niet zo 'mini' vonden. Ook hebben we
genoten van de wandeling in de zon over het
Museumplein. Toen een groep kinderen het van Gogh
museum zagen vroegen ze meteen of ze daar ook naar
toe mochten, dus het enthousiasme was groot. 

De kinderen van De Brandaris hebben zich van hun
beste kant laten zien en we hebben met elkaar een
heel leerzame, culturele én gezellige ochtend beleefd. 
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GEZAMENLIJK OVERLEG OUDERVERENIGINGEN 
KLAVERTJE VIER EN BRANDARIS

Donderdag 3 maart hebben enkele ouders van de beide ouderverenigingen van Klavertje
vier en de Brandaris een gezamenlijk overleg gehad met de algemeen directeur. Tijdens dit
overleg is gesproken over de 'nieuwe' wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de
plicht voor besturen van een stichting/vereniging om zich te registreren, de zogenaamde
UBO-registratie.

Ook is er gesproken over de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken bij de organisatie
van verschillende activiteiten. Hier wordt een vervolg-overleg voor georganiseerd.

Donderdag 10 maart heeft de eerste bijeenkomst van de Communityraad plaatsgevonden.
Uit elke groep 6 en 7 van Klavertje vier en de Brandaris is er een klasvertegenwoordiger
die deelneemt aan deze raad. We hebben besproken wat het betekent om lid te zijn van
de Communityraad zoals:
- meedenken over oplossingen
- inventariseren / bedenken
- nieuwe ideeën
- inspraak
- signaalfunctie 

Ook hebben we ideeën verzameld voor het herinrichten van de schoolpleinen met meer
groen en meer mogelijkheid om te bewegen.

Eerste bijeenkomst van de Communityraad
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Vanaf volgende week dinsdag kan er ingeschreven worden voor de naschoolse activiteiten die in de vorige
nieuwsbrief aangekondigd werden:
- Dans
- Met Kunst aan het lezen

Voor beide activiteiten ontvangt u volgende week een aparte mail met informatie en een link naar een
inschrijfformulier. Hierbij alvast de poster van het aanbod 'Met kunst aan het lezen'.
  

Inschrijven voor naschools aanbod vanaf dinsdag 22 maart
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WIST JE DAT

Beide groepen 7 een nieuw digibord hebben.

Juf Marjolein, 1 maart 2022, 25 JAAR in dienst is bij Meer
Primair.

Wij aan het onderzoeken en uitproberen zijn hoe de
nieuwsbrief beter leesbaar wordt op de smartphone.

Schoolreisjes dit jaar weer doorgaan.

Bewaar wat fijn is.

Of het nu groot

of klein is.

Hou vast wat raakt.

Laat los wat niet 

gelukkig maakt.


