MAANDBRIEF mei 2018.
Beste ouders,
Zoals u kunt zien hebben we de maandbrief in een
nieuw jasje gestoken. Maar ook onze website is
vernieuwd en best even de moeite waard om te
bekijken! En in de meivakantie hebben we een
prachtige nieuwe vloer gekregen. We zijn erg blij en
trots op al deze vernieuwingen. Maar ook het oude
vertrouwde is belangrijk. We gaan de laatste weken
van het schooljaar in met daarin traditiegetrouw de
kampen, het schoolreisje, het kleuterfeest, wieltjesdag,
hopelijk een waterfeest en de musical van groep 8. En
natuurlijk gaan we ook nog gewoon oud en vertrouwd
hard aan het werk!
Koningsspelen 2018
Wat een prachtige dag was het vrijdag 20 april! Koning
Leonardo kwam niet opdagen. Maar na een kritische
keuring vonden we een goede look alike in koning
Fokke Wilhelmus Franciscus Gerardus.

En toen allemaal dansen op het Koningsspelenlied “
Fitlala”. Mooi om te zien hoe van klein tot groot alle
kinderen meededen. Op het podium weer een groep
kinderen die de dans voor ons voordeden. Heel goed
gedaan!
Daarna was het tijd om te eten. In alle klassen stond
een koninklijk ontbijt klaar. Er moest natuurlijk goed
gegeten worden om energie op te bouwen voor het
sporten.
De groepen 1 t/m 4 deden allemaal leuke en sportieve
spelletjes op het plein. Voor de groepen 5 t/m 8 was er
een sportdag georganiseerd door de verschillende
sportverenigingen. Het weer was prachtig en de sfeer

top! We zijn deze dag geholpen door heel veel
sportieve ouders. Dank daarvoor!
Koningsspelen 2018: Een topdag!
Aanmelding nieuwe leerlingen.
Wij willen graag zicht krijgen op het aantal leerlingen
voor het nieuwe schooljaar. Wilt u uw kind, als hij of zij
volgend schooljaar 4 jaar wordt en naar de Brandaris
gaat, zo spoedig mogelijk inschrijven op school?
Wilt u dit ook doorgeven aan vrienden of bekenden?
Rust in de kleutergroepen
Nu we tegen het eind van het schooljaar lopen worden
de kleutergroepen ook weer groter. We willen u
vragen om mee te werken aan de rust in de groepen.
We merken dat sommige ouders lang in de gang blijven
praten. Graag dit beperken. Verder in de klas rustig en
kort afscheid nemen van uw kind. De bedoeling van de
open inloop is dat u samen met uw kind even een
plekje zoekt en eventueel uw kind even op gang helpt.
Ook kunt u een korte vraag aan de leerkracht stellen.
Voor langere gesprekken graag even een afspraak na
schooltijd maken. Buggy’s en kinderwagens in de gang
parkeren. Bedankt voor de medewerking!
Wieltjesdag
Binnenkort organiseren we weer onze jaarlijkse
“Wieltjesdag”. Kinderen mogen dan fietsen, steps,
skates etc mee naar school nemen en er op “het asfalt”
op rijden. Dit is een traditie van jaren en wordt door de
kinderen altijd erg op prijs gesteld. Geeft u uw
kinderen op die dag ook gewone schoenen mee naar
school, want het is niet de hele dag “Wieltjesdag”. Op
andere dagen zijn skates, steps etc i.v.m. de veiligheid
niet toegestaan. De exacte datum volgt nog via
Parro
Insmeren
Wilt u uw kinderen op zonnige dagen ingesmeerd naar
school sturen i.v.m. het buiten spelen?

Nieuws van de Tussen Schoolse Opvang
Angelica Ooms
Angelica heeft de Tussen Schoolse Opvang opgezet 18
jaar geleden! Toen stond het overblijven nog in de
kinderschoenen. Een paar kinderen per dag. Er is een
enorme groei doorgemaakt, wat Angelica altijd perfect
geregeld heeft! In 2014 zijn daarom de taken
opgesplitst omdat er veel kinderen gebruik maken van
overblijf. Administratief en dagelijkse leiding. U kent
haar nu ongetwijfeld van de mailtjes of de telefoontjes,
kinderen meld je bij haar aan en dan zijn de
presentielijsten en administratie weer voor elkaar!
Angelica gaat er helaas mee stoppen, wij gaan haar
enorm missen! Gelukkig is er een goede opvolger
gevonden! Lonneke Geling gaat haar taken overnemen.
Daar zijn we heel blij mee.
De Tussen Schoolse Opvang Commissie is daarmee
(voorlopig) ingevuld door Arenda, Lonneke en
Veronique.
U kunt tot het eind van dit schooljaar alle wijzigingen
nog doorgeven aan Angelicaooms@gmail.com.
Kalender
Graag altijd wijzigingen/aanmeldingen melden op de
overblijfkalender.
Overblijfteam
Met veel enthousiasme, wordt dagelijks de overblijf
verzorgd door 8 medewerkers. Rond de 140 kinderen
per dag maken gebruik van overblijf. Graag wijzigingen
doorgeven. Via: Angelicaooms@gmail.com. We werken
aan een nieuw mailadres.
Niet voor 13.00 uur op het schoolplein
Kinderen die niet overblijven, zijn vanaf 13.00 uur weer
welkom op het schoolplein!
Kinderen die toch eerder komen, vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de overblijfmedewerkers!
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in
de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt
een terugval van het AVI‐niveau. De VakantieBieb
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin.
De app is te downloaden in de App Store en Google
Play Store en is een zomercadeautje van de
Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli
tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als
uzelf genieten van meer dan 60 e‐books. Er is een
winactie om het lezen deze vakantie extra leuk te
maken voor uw kinderen. Daarbij maken ze kans op
een iPad mini, door uit te leggen wat hun favoriete e‐

book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie
over deelname en spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl.

Vakantierooster 2018-2019
Hierbij alvast het vakantierooster voor komend
schooljaar.
Vakantie

Periode
vanaf

Tot en met

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22-10-2018
24-12-2018
18-02-2018
19-04-2019
22-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
15-07-2019

26-10-2018
04-01-2019
22-02-2018
03-05-2019
31-05-2019
23-08-2019

Avond4daagse (29 mei t/m 1 juni)
De starttijden zijn bij benadering bekend. De 10
kilometer start op dinsdag, woensdag en donderdag
rond 17.10 uur en op vrijdag rond 17.40 uur. De 5
kilometer start op dinsdag, woensdag en donderdag
om 18.10 uur en op vrijdag om 18.40 uur. Graag op tijd
aanwezig zijn, want als we het startsein krijgen moeten
we gaan lopen! Binnenkort hoort u van de leerkracht
van uw kind de exacte tijden en op welke dagen u mee
kunt lopen (als u zich daarvoor opgegeven heeft).
We hopen op prachtig weer en wensen iedereen veel
wandelplezier!

Weeksluiting ouders.
Ieder jaar verzorgen ouders van onze school een
weeksluiting voor de kinderen en elk jaar is dat weer
een groot succes!
Wij hebben deze weeksluiting gepland op
vrijdagochtend 13 juli (11.45-12.00 uur). We hopen dat
er weer een enthousiaste groep ouders bereid is, om
er een mooie voorstelling van te maken! U kunt zich
hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind of bij
juf Gerda.
Mededelingen MR
Tijdens de MR vergadering van april heeft juf Wendy
een heldere toelichting gegeven op de toetsresultaten
van alle groepen. De toetsresultaten zijn eerst door het
team geëvalueerd en de conclusies en bijbehorende
acties zijn met de MR doorgenomen. Daarnaast
hebben we ook nog teruggekeken op de gemaakte
afspraken uit schooljaar 2016/2017.
Maar mocht u tegen zaken aanlopen op school die de
aandacht nodig hebben van de MR of indien u ideeën
heeft waarmee we de Brandaris nog verder kunnen
verbeteren, stuur deze dan naar
mr.brandaris@spilbasisscholen.nl
Studiedagen
30-05-2018

Groep 1 t/m 4
woensdag vrij

06-07-2018

Groep 1 t/m 8
hele vrijdag vrij
Groep 1/2
dinsdagmiddag
vrij

17-07-2018

De juffen van groep 1
t/m 4
gaan les geven in groep
5 t/m 8 zodat deze
leerkrachten zich bezig
kunnen houden met
bovenbouwzaken.
Voorbereiding nieuw
schooljaar
De kleuters hebben vrij
i.v.m. de musical

Weeksluitingen
18-05
25-05
08-06
29-06
13-07

3
2/3
Dolfijnen
Zeehonden
Ouders

Vakantie/vrij
Pinksteren
Zomervakantie

21-05-2018
23-07-2018

31-08-2018

Overige data.
18-06 schoolreisje
22-06 kleuterfeest
April 2018
29-06 koffieochtend
09-07 rapportbespreking 1 t/m 7
10-07 rapportbespreking 1 t/m 7
(alleen ’s middags)
12-07 wisselmiddag
13-07 ouderweeksluiting
16-07 schoonmaakavond
17-07 afscheid groep 8
20-07 sport- en spel dag, pannenkoeken, 12.15 uur
VAKANTIE!

Volgende maandbrief donderdag 7 juni.
Met vriendelijke groet,
Fokke Bakker / Gerda Jochems

