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ZOMER
Door Lisette Braaksma (Directeur)

Beste ouders,
Zomer 2021, het voelt alsof ze al voorbij is en de herfst in aantocht is. Ik hoop dat
iedereen heeft genoten! Na 4 weken met onze volkswagencamper door Denemarken
te hebben rondgetrokken ben ik afgelopen maandag vol enthousiasme gestart op de
Brandaris en heb ik de eerste nieuwsbrief van het jaar voor u geschreven. De weken
tijdens de vakantie heb ik regelmatig, met een heerlijk bakje koffie, genietend van
het uitzicht op de dolfijnen die langs zwommen, na zitten denken hoe het straks zou
zijn op de Brandaris.
Toen ik maandag op school kwam werd ik enthousiast ontvangen door het team.
iedereen heeft hard gewerkt om alles op orde te brengen. Woensdag hebben wij een
teamdag gehad. We hebben hard gewerkt, veel besproken over de gouden weken,
genoten en veel gelachen tijdens de Djembé workshop. De laatste zaken zijn de
afgelopen dagen voorbereid.
Wat ben ik trots en onder de indruk van het team, ik had niet durven hopen dat we
zo'n goede start zouden hebben.
Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in om de kinderen te mogen ontvangen.

CORONAMAATREGELEN

Maandag 23 augustus worden alle

Ouderinfo -avond

kinderen weer verwacht op school

Dit schooljaar staan de ouderinfo -

Wij zijn blij dat wij de kinderen

avonden gepland 2 september en

mogen ontvangen, helaas is

7 september. Als team gaan wij

corona in 2020, 2021 onderdeel

komende week in overleg hoe wij

geworden van onze levens en dus

hier vorm aan gaan geven. Wij

ook van school. De maatregelen

vinden het erg belangrijk om met

zoals die voor de zomervakantie

de ouders kennis te maken en een

golden voor de basisscholen zijn

kijkje te geven in de klassen. Door

verlengd tot 20 september. Dit

de beperkingen zullen wij creatief

betekent voorlopig nog geen grote

moeten zijn, eind volgende week

versoepelingen. Wij handelen

volgt meer informatie.

uiteraard volgens de richtlijnen, in
de bijlage vind u ook de brief

Ouders in de school

vanuit Stichting Meerprimair.

Wij ontvangen graag ouders op

Hieronder leest u wat dit

school, helaas is dit beperkt

betekent. Wilt u tijdens het halen

mogelijk. Ouders in de school zijn

en brengen de 1,5 m. in acht

op afspraak welkom in de school.

nemen.

Men dient wel de 1,5m in acht te
nemen.

Halen / Brengen
Algemeen:

Bewegingsonderwijs

Kinderen gaan zelfstandig naar

De gymlessen gaan ook weer van

binnen tussen 8.15-8.30 en komen

start. Vergeet de gymspullen niet,

om 14.30 naar buiten.

want we gaan weer omkleden in

Groepen 5,6,7,8 gaan via de

de kleedkamers. Dit zal in het

ingang achterplein.

begin vast weer wennen zijn.

Groepen 3, 4 en kleuters gaan via

Maandag hebben meteen de

de ingang voorplein.

eerste klassen gym. Zorg ervoor

Ouders mogen niet de school in.

dat als je kind in groep 3a, 4, 6b,
7a, of 7b, zit maandag de

Groep 3 en kleuters:

gymspullen mee naar school gaan.

Brengen:
De kleuters en groep 3 verzamelen
zich op het voorplein. De juffen
zullen daar om 8.25 de kinderen
NOOIT DE MOED OPGEVEN,

meenemen.
Halen:

OOK AL IS HET SOMS

ZWAAR. DE KRACHT OM

De ouders wachten op het
voorplein (verhoogde deel). De
juffen komen naar buiten om
14.30 en gaan op hun stip staan.
Zo gauw uw kind zijn/ haar ouders

VERDER TE GAAN, ZEKER

(of andere) ziet wordt de juf gedag
gezegd en komt hij/zij naar u toe.

MET ELKAAR!

De Brandaris wil zich onderscheiden op het gebied van welbevinden, waarden, normen, kwaliteit, stabiliteit, sport, kunst, cultuur en muziek!
CBS De Brandaris | Dussenstraat 34 | 2134 DL Hoofddorp | Brincode: 27PG | 023-5618610 | directie@cbsdebrandaris.nl |
www.cbsdebrandaris.nl

AGENDA

23 augustus
1ste schooldag
2 september
Ouderinfo - avond (groepen 1, 2, 3
en 4) (zie info coronamaatregelen)
7 september
Ouderinfo - avond (groepen 5, 6, 7
en 8) (zie info coronamaatregelen)

15 september
Studiemiddag team

MORGEN IS VAAK DE

DRUKSTE DAG VAN DE

WEEK
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PARRO
door Kimberly van Kampen, ICT Coördinator

Absenties in onze ouderapp Parro
Vanaf dit schooljaar kunt u voor het
ziekmelden van uw kind of het
doorgeven van een bezoek aan
bijvoorbeeld de tandarts gebruik
maken van Parro. Via de app heeft u
de mogelijkheid kortstondige
geoorloofde absenties door te geven.
In andere gevallen vragen we u alsnog
contact op te nemen met de leerkracht
en/of de conciërge. Wij kijken tot de
herfstvakantie hoe dit loopt en zullen
het dan gaan evalueren en
terugkoppelen.
Bij het invoeren van de absentie
vragen we u zo volledig mogelijk te
zijn, zodat de leerkracht goed op de
hoogte is.
Het formulier voor aanvragen van
bijzonder verlof vindt u via onze
website.
https://www.cbsdebrandaris.nl/index.
php?section=106&&page=1018
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TEAM

Nieuwe teamleden

Directeur
Lisette Braaksma werkzaam op

In de aankomende nieuwsbrief

maandag, dinsdag, donderdag en

zullen onze nieuwe teamleden zich

vrijdag.

aan u voorstellen. Zo hebben wij
een nieuwe onderwijsassistent

Administratie

Karin Besselink.

Irma Stoltenborg zal voortaan

Talitha Schwing gaat ons

aanwezig zijn op de maandag

kleuterteam versterken.

(middag) en dinsdag.

Werkdagen ondersteund

Conciërge

personeel

Wouter Koops werkzaam op
maandag, dinsdag, donderdag en

Intern Begeleider

vrijdag.

Esther Vledder (groepen 1 t/m 5)
werkzaam op maandag, woensdag
en donderdag
Maaike van der Ster (groepen 6,7
en 8) werkzaam op dinsdag en
donderdag
Bouwcoördinatoren
Martine Groenewegen (groepen 1
t/m 5) werkdag donderdag.
Barbera Braiek (groepen 6, 7 en 8)
werkdag vrijdag.
Beide bouwcoördinatoren nemen
de taken van Inge Linssen waar
i.v.m. zwangerschapsverlof (tot
januari 2022)

VANDAAG LEREN

VOOR MORGEN
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NIEUWE REKENMETHODE

Getal & Ruimte Junior

Dit schooljaar gaan wij starten met

De kinderen werken aan één

een nieuwe rekenmethode: Getal

onderwerp per week met vaste

& Ruimte Junior.

rekenstrategieën (manieren om
dingen uit te rekenen). Dit zorgt

Getal & Ruimte Junior is dé

voor gerichte aandacht en

nieuwste rekenmethode van

zelfvertrouwen. bij het kind. Er is

Noordhoff. De methode sluit aan

iedere dag instructie en de

op Getal & Ruimte, de grootste

kinderen gaan in kleine stapjes

wiskundemethode voor het

oefenen naar toepassen in context

voortgezet onderwijs. De kans is

om zo eigenaarschap te creëren.

groot dat u zoon of dochter bij de
overstap naar het voorgezet

Op de website

onderwijs hiermee gaat werken.

getalenruimtejunior.nl leest u

Ze hebben daarmee een

meer over de methode. U kunt

voorsprong, omdat ze al gewend

natuurlijk ook altijd bij de

zijn aan de manier van rekenen

leerkracht terecht.

zoals deze in de junior editie
wordt aangeboden.
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NIEUWSBRIEF IN ONTWIKKELING
Door Lisette Braaksma (Directeur)

De eerste week is voorbij gevlogen en ik heb zin om na het
weekend de kinderen te mogen te ontvangen. Aankomende week
zal ik mij voorstellen in de klassen en zoveel mogelijk bij het
brengen en halen buiten aanwezig zijn om kennis te maken.
Na deze nieuwsbrief zullen er uiteraard meerdere volgen. De
nieuwsbrief is nog in ontwikkeling. Zo wil ik bijvoorbeeld nog met
het team nadenken over de frequentie.
Fijn weekend

WACHT NIET OP EEN GOEDE

DAG MAAK ER ÉÉN!
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