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NAZOMER EN IJS

door Lisette Braaksma

Afgelopen 2 weken hebben wij jullie mogen ontvangen tijdens de ouderavonden. Erg
fijn om zo met meerdere ouders te kunnen kennismaken. Misschien hebben jullie het
thuis wel gehoord. Afgelopen donderdag hebben alle kinderen mogen genieten van
een heerlijk ijsje. Wij zijn de 1000ste school die de methode getal en ruimte junior
gebruiken, dit bijzondere feit wilde de uitgever vieren met een echte ijscokar op het
binnenplein.
Inmiddels zijn er drie weken verstreken van de eerste Gouden Weken van dit
schooljaar. De groepen hebben elkaar weer leren kennen en worden de
verhoudingen tussen de leerlingen duidelijker. De leerlingen beginnen steeds meer
weer in het ritme te komen en zo ook het team.
Een heel fijn weekend gewenst.

O

AGENDA

Woensdag 15 september
Opening Creator Lab CLC
Studiemiddag 13.00 - 17.00
Donderdag 30 september
10 Minuten gesprekken groep 3 en 8
Maandag 4 oktober
Dag van de leraar
Dinsdag 5 oktober
10 Minuten gesprekken groep 3 en 8
Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek
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EVEN VOORSTELLEN

door kleuterleerkracht in opleiding Talitha

door onderwijsassistent Karin

Ik ben dit schooljaar een nieuw

Hallo allemaal,

Ik studeer op de hogeschool in

gezicht hier op school. Ik ben

Leiden. Ook ben ik de komende

leerkracht van groep 1/2C op

weken op de maandag te vinden

Ik ben Karin Besselink en ben

Verder heb ik als hobby roeien en

woensdag t/m vrijdag.

bij Mirakels. Hier loop ik ook stage

sinds dit schooljaar werkzaam als

hardlopen. En soms als het

Ik mag mij deze week aan jullie

voor mijn minor.

onderwijsassistent op de

uitkomt speel ik nog even muziek

voorstellen, zodat jullie wat meer

Oftewel mijn week zit aardig vol!

Brandaris. Samen met Gerben

waar ik mee ben opgegroeid. Speel

over mij te weten komen!

Maar naast al deze dingen, geniet

hebben wij 2 kinderen Thomas van

niet vaak meer maar heb altijd

ik ook van een lekkere wandeling

18 en Lisa van bijna 15 jaar. Wij

trompet gespeeld op hoog niveau.

Ik ben Talitha Schwing en ik ben

in het bos of afspreken met

wonen in Hillegom met onze

Verder is er vast heel veel over mij

met mijn 21 jaar de jongste van

vriendinnen. Ik rijd paard en ik

Golden Retriever Dex. Ik ben

te vertellen en jullie mogen ook

het team op de Brandaris. Ik ben

vind het lekker om een rondje te

geboren in de Achterhoek naast de

van alles weten dus vraag maar en

momenteel bezig met mijn laatste

skeeleren. Ook hou ik van lekker

Duitse grens en 20 jaar geleden

ik geef antwoord. Ik ga nu al 3

jaar van de pabo en zal hier op

eten en gezelligheid!

verhuist naar het westen. Ik

weken met heel veel plezier naar

school ook mijn afstudeerstage

Op zondag ga ik (normaal

werkte in de Horeca later bij

school en heb al een warm welkom

lopen. Het eerste half jaar volg ik

gesproken) naar de kerk. Om deze

supermarkten en heb nog een tijd

gevoel van de collega’s en de

een minor ‘meesterschap in

reden vind ik het ook belangrijk

als telefoniste op een kantoor

kinderen. Ik heb zin om de

passend onderwijs’ en ongeveer

om op een christelijke basisschool

gewerkt. Toen ik mama mocht

kinderen te ondersteunen waar

vanaf februari gaat het afstuderen

te werken. Ik vind het mooi om de

worden ben ik gastouder

mogelijk en hun een fijne tijd op

beginnen. Gelukkig word ik hier op

kinderen wat mee te mogen geven

geworden. In die 18 jaar heb ik

de Brandaris te laten beleven.

school goed begeleid om de groep

van het christelijk geloof.

verschillende opleidingen gedaan

goed te draaien en een steeds

als pedagogische medewerker

betere leerkracht te worden.

Ik heb onwijs veel zin in het

niveau 2 en 3 en diverse

Naast dat ik dus hier werk, ga ik

komende schooljaar en ik hoop

cursussen. Gastouder heb ik met

ook één dag in de week naar

veel te kunnen leren in deze

heel veel plezier gedaan maar het

school.

spannende en leerzame tijd!

werd tijd voor iets anders. Ik heb
vorig jaar de opleiding tot
onderwijsassistent gevolgd bij de
LOI.
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COMMUNITYSCHOOL

door Gertine Hazelaar

PLEINVEEG - ACTIE
Komt u maandagochtend na 8:30
helpen om de pleinen schoon te
vegen?
Wij willen graag dat onze kinderen
op een veilig en schoon plein
spelen. Hier hoort bij dat
zwerfafval opgeruimd moet
worden. Met een kop koffie of
thee en een informeel gesprek
nodigen wij ouders die daartoe in
de gelegenheid zijn uit om ons
hierbij te helpen. Op
maandagochtend, als de kinderen
van beide scholen en de
peuteropvang binnen zijn, vegen
de aanwezige leidinggevenden van
de Community School (de
directeuren van Klavertje Vier en
Brandaris, de locatie manager van
Mirakels en de algemeen directeur
van de Community School) de
verschillende pleinen. Komt u ons

OPENING CREATOR LAB
Op woensdag 15 september wordt

De opening vindt plaats onder

op feestelijke wijze de eerste

schooltijd. De kinderen van de

ruimte van het Community

bovenbouwgroepen zijn hierbij

Learning Center geopend. In deze

aanwezig. Ook de wethouder

ruimte, het Creator Lab, gaan

onderwijs, Marjolein Steffens-van

kinderen van beide scholen en de

de Water, is uitgenodigd.

kinderopvang onderzoekend en
ontdekkend leren.
In het Creator Lab werken
kinderen samen om oplossingen te
bedenken voor een probleemuitdaging (challenge). Dit probleem
wordt vanuit verschillende
‘vakken’ bekeken en onderzocht.
Naast het denken en uitvoeren
(doen) is er ook aandacht voor het
delen van oplossingen, uitkomsten
van het verrichte onderzoek. Deze
drie stappen: Denken – Doen en
Delen zijn basiselementen tijdens
het werken.

helpen?
Wanneer: Elke maandagochtend
Tijd:

Tussen 8:30 en 9:00 uur
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OUDERVERENIGING

door Noortje

Het schooljaar is weer gestart en als oudervereniging kijken we uit naar

Om zo efficiënt mogelijk te vergaderen houden we de oudervereniging

een nieuw en hopelijk een zo normaal mogelijk schooljaar. Een

zo klein mogelijk en willen we vooral hulpouders op de activiteiten

schooljaar waarin we er voor alle kinderen een feestje van willen maken.

betrekken.

Leden oudervereniging

Vergaderingen

Eind vorig schooljaar namen we afscheid van Merel. Merel heeft niet

De algemene vergaderingen waarin leerkrachten van school en de OV

alleen in de OV gezeten maar ook in MR. Als penningmeester heeft ze

de stand van zaken bespraken komen te vervallen in dit nieuwe jaar. De

ontzettend veel betekend voor ons.

organisatie van activiteiten vindt plaats in de commissies. Algemene
onderwerpen als de ouderbijdrage, jaarplanning, de rechtsvorm

De oudervereniging ziet er nu als volgt uit:
Paul Wind

voorzitter

Dara Shali

penningmeester

bespreken we periodiek met Lisette.
Vooruitblik

Noortje van Glabbeek secretaris en vice voorzitter

Als het schooljaar van start gaat start ook de SInt Commissie.

Dennis Wetter

algemeen lid

Binnenkort zal ook de kerstcommissie weer starten.

Sandra Hoftijzer

algemeen lid
Vragen of bijpraat
hebben jullie vragen, suggesties of willen jullie bijpraten over de

O

commissies dan kunnen jullie ons mailen via
noorvanglabbeek@hotmail.com
Het algemeen mailadres is niet in de lucht gehouden.
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ICT

door ICT Coördinator Kimberly

Oordopjes
Misschien had u het thuis al gehoord, alle
leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een setje
oordopjes van school ontvangen!
De oordopjes worden op school gebruikt voor

O

de Chromebooks en blijven in de laatjes van de
leerlingen. We verwachten natuurlijk dat ze er
zorgvuldig mee omgaan zodat ze er lang
gebruik van kunnen maken/plezier van
hebben. Zit uw kind in groep 1 t/m 4 dan
wordt er nog gebruik gemaakt van grotere
koptelefoons.

O
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