
 

 
 

MAANDBRIEF juli 2018 
 
Afscheid nemen 
Het einde van een schooljaar betekent afscheid 
nemen. Zo ook dit jaar. Woensdag 4 juli hebben we 
met kinderen, ouders en leerkrachten afscheid 
genomen van juf Renate. En hoewel de reden  
verdrietig is, werd het toch een mooi afscheid, met 
Spekkie, Sproet en hele talentvolle kinderen. Goed 
gedaan jongens! Lieve juf Renate…wij wensen jou heel 
veel geluk en gezondheid toe en om met de woorden 
van Jasper te spreken: “Weet dat je altijd welkom 
bent!”. 
 
We gaan ook afscheid nemen van groep 8. En dat doen 
we op meerdere momenten. 
Op maandagmiddag 16 juli wordt de musical “Bende 
op de camping” opgevoerd voor de kinderen van de 
Brandaris.   
Op dinsdagmiddag 17 juli wordt deze musical 
opgevoerd voor opa’s en oma’s, broers en zussen, 
buren, oud leerlingen en overige belangstellenden. 
Aanvang : 13.30 uur.  De kleuters zijn deze middag 
vrij!  
Voor de middagvoorstelling op dinsdag werken we met 
een kaartjessysteem. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij juf 
Mayke. Let op! Ook oud leerlingen of andere 
belangstellenden moeten van te voren een kaartje 
halen (of laten halen)! 
Op dinsdagavond 17 juli zal het afscheid van groep 8 
plaats vinden voor genodigden. De inloop is om 19.15 
uur en de afscheidsmusical begint om 19.30 uur. 
Details van het avondprogramma staan in de 
uitnodiging voor de ouders.  
 
Taakverdeling directie Brandaris. 

Vanaf mei 2018 heeft Fokke Bakker, inmiddels volledig 
hersteld, weer zijn directietaken opgepakt. Dat doet hij 
nu samen met Gerda Jochems. Op verzoek van Fokke 
zelf heeft het bestuur ingestemd met zijn 
directeurschap voor één school: de Brandaris. In 
samenspraak met het bestuur is ook besloten, dat 
Gerda Jochems haar functie als locatieleider blijft 
behouden naast Fokke. Samen hebben zij de 
directievoering over de Brandaris. Voor u als 
ouder/verzorger verandert er niet zo veel. Beiden zijn 
voor u aanspreekpunten in de school en dan het liefst 
op dagdelen dat zij geen lesgevende taken hebben. U 

wordt vanzelf doorverwezen als het andere directielid 
u beter van dienst kan zijn. 
 
Toch nog een WPO-stagiaire op de Brandaris! 

Op de valreep werden wij toch nog in de 
gelegenheid gesteld, om een WPO-stagiaire aan te 
nemen voor onze school. Dat is een stagiaire in 
het laatste studiejaar, die 2 dagen zelfstandig voor 
de klas moet op donderdag en vrijdag. Het gaat 
om Anouk Kleefstra. Wij hebben besloten haar 
een stageplek te gunnen in de groep 4 van Nicole 
Remijnse. 
Dit biedt kansen voor de overvolle kleutergroepen 
na de Kerstvakantie. We zouden hierdoor een 3e 
kleutergroep kunnen creëren. Nicole kan op 
donderdag en vrijdag een extra kleutergroep 
draaien en de overige dagen in diezelfde 
groep zou de onderwijsassistent (Saskia 
Kirchstein) voor haar rekening kunnen nemen. 
Over een passend scenario denken we nog verder 
na en dat hoort u t.z.t. van ons na bespreking in 
het team en de MR.  
Hiermee bent u in ieder geval in grote lijnen op de 
hoogte van deze verandering in de formatie voor 
het nieuwe schooljaar.  
 
Schoonmaakavond. 
De schoonmaakavond is dit jaar op maandag 16 juli om 
19.00 uur. Op deze avond verwachten we ouders in 
groep 1 t/m 8 om mee te helpen met het 
schoonmaken. We stellen het erg op prijs als u mee 
komt helpen, ook in de hogere groepen. Als u deze 
avond niet kunt, kunt u wellicht thuis iets 
schoonmaken. Vele handen maken licht werk! 
Misschien kunt u zelf ook wat schoonmaakspullen 
meenemen naar school. U kunt zichzelf opgeven met 
het antwoordstrookje onderaan de brief die hierover is 
meegegeven, of door uw naam op de lijst bij de klas 
van uw kind te schrijven. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Pannenkoeken bakken…. 
De laatste schooldag komt al snel dichterbij. Het 
pannenkoekenfeest is niet meer weg te denken uit 
onze school. Op vrijdag 20 juli is het alweer zover. 
Daarbij hebben we uiteraard uw hulp ook weer nodig. 
U kunt zich aanmelden middels het antwoordstrookje 
onderaan de brief die uw kind inmiddels heeft 
meegekregen. Graag opgeven voor dinsdag 17 juli. En 
als u bakt, wilt u de pannenkoeken dan opgerold  
(belegd met wat suiker of stroop) voor 11.45 uur op 
school afgeven? 
De maaltijd is van 11.45 uur tot 12.15 uur en 
dan…………zes weken zomervakantie tot en met zondag 
2 september. Op maandag 3 september worden de 
kinderen om 08.40 uur weer op school verwacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data (nog dit schooljaar). 
16 juli  schoonmaakavond 

17 juli  afscheid groep 8 (kleuters 

      ’s middags vrij!) 

20 juli  sport- en spel dag, 

pannenkoeken eten,  

  12.15 uur: VAKANTIE! 

Vakantierooster 2018-2019 

Vakantie Periode 

vanaf 

Tot en met 

Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 18-02-2019 22-02-2019 

Goede vrijdag 19-04-2019  
Meivakantie 22-04-2019 03-05-2019 

Hemelvaart 30-05-2019 31-05-2019 

Pinksteren 10-06-2019  
Zomervakantie 15-07-2019 23-08-2019 

 

 

 

 

 

Studiedagen 2018-2019 
 

Datum: Dagdeel – en welke kinderen zijn vrij: 
19-09-2018 Groep 1 t/m 8 woensdag vrij 

Onderwerp: Talentontwikkeling 

16-11-2018 Groep 1 t/m 4 vrijdag vrij 

Onderwerp: Onderbouwzaken 

25-02-2019 Groep 1 t/m 8 maandag vrij 

Onderwerp: Talentontwikkeling 

13-03-2019 Groep 1 t/m 8 woensdag vrij 

Onderwerp: Personeelsdag Ante 

basisscholen 

28-06-2019 Groep 1 t/m 8 hele vrijdag vrij 

Onderwerp: Voorbereiding nieuwe 

schooljaar 

09-07-2019 Groep 1/2 dinsdagmiddag vrij i.v.m. 

musical groep 8 

 
 

Eerste schooldag met inloopochtend! 
Wederom hebben we op de eerste schooldag een 
inloopochtend! Alle ouders/verzorgers kunnen tot 
09.00 uur een kijkje nemen in de (nieuwe) klas, 
kennismaken met de leerkracht 
en een lekker kopje koffie drinken in de centrale hal.  
 
Nieuws van Tussen Schoolse Opvang (TSO) 
Er is een plekje vrijgekomen in het overblijfteam. Kunt 
u misschien op de donderdag ons team versterken? 
Bent u beschikbaar van 12.00 tot 13.30 uur?  
U ontvangt 9 euro per keer. Een Verklaring Omtrent 
Gedrag is wel vereist. 
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om met kinderen 
om te gaan en een groep van ongeveer 15 kinderen 
kan begeleiden. 
Uiteraard wordt u ingewerkt,. Als het u wat lijkt..... 
graag aanmelden bij Gerda Jochems of Veronique 
Schoorlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nieuws van de ouderraad 
Het schooljaar zit erop. Alle leden van de ouderraad 
hebben dit jaar hun best gedaan om de kinderen nog 
blijer te maken met een extraatje. Nu kan de zomer 
echt gaan beginnen! 
In het nieuwe schooljaar starten we op 
maandagochtend altijd met een kop koffie en wat 
lekkers voor de ouders. Dus om nog even in de 
stemming te blijven van de zomervakantie, bent u van 
harte welkom in de grote hal om even bij te kletsen 
met elkaar. 
Bent u van plan om de komende weken de zolder op te 
gaan ruimen? Dat komt mooi uit, want op de eerste 
vrijdag na de zomervakantie staat de traditionele 
rommelmarkt gepland op het terrein tussen Het 
Wilgerijs en De Brandaris. 
 
Genoeg te doen weer in het nieuwe schooljaar, maar 
voor nu wensen wij u allemaal een hele fijne 
zomervakantie toe. Geniet ervan! 
 
Kidsproof 
Op Kidsproof.nl/lelystad vind je de leukste gezinsuitjes 
en kinderactiviteiten in Lelystad, Dronten en de 
Noordoostpolder. Neem snel een kijkje voor heerlijke 
strandjes, zwembaden, de lekkerste ijsjes van 
Flevoland, de tofste kinderboerderijen, niet-zulke-
lange wandelroutes, kindvriendelijke terrasjes en nog 
veel meer Kidsproof-tips, zowel voor zomerse dagen 
als (helaas) regenachtige dagen!  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
KidsmiX  
in de zomervakantie op dinsdag 28, woensdag 29 en 
donderdag 30 augustus kunnen kinderen in de leeftijd  
van 6 tot en met 12 jaar deelnemen aan de KidsmiX  
zomerspecial. Drie dagen boordevol feestelijke  
activiteiten georganiseerd door het Jeugd- en  
Jongerenwerk van De Meerpaal, DeMeerpaalAcademie  
en de buurtsportcoaches van de gemeente Dronten.  
Binnen het thema ‘Beleef de wondere wereld van  
techniek’ nemen de kinderen deel aan verschillende  
workshops waaronder het kinderlab waarbij gewerkt  
wordt met diverse experimenten. Daarnaast gaan de  
kinderen aan de slag met het maken van robotpoppen  
en wordt er gebouwd aan een decor voor een eigen  
theatervoorstelling. Ook deze editie is er weer volop  
ruimte om je lekker uit te leven tijdens de  
verschillende sport- en spelactiviteiten. De woensdag  
staat geheel in het teken van experimenteren en  

ontdekken. De kinderen gaan dan samen met de  
begeleiders met de bus naar de Ontdekhoek in  
Lelystad. De activiteiten starten om 10.00  
uur en zijn om 15.30 uur afgelopen. De activiteit op  
woensdag duurt tot 16.00 uur. Lunchpakketten dienen  
de kinderen alle dagen zelf mee te nemen. Voor  
drinken en tussendoortjes wordt alle dagen gezorgd.  
Kaarten voor deze driedaagse KidsmiX zijn  
verkrijgbaar via het Serviceplein in De Meerpaal of  
telefonisch via 0321 388 777 en kosten € 37,50 (of €  
30,- met het laten zien van de Pas van Dronten). Indien  
kinderen een voorkeur hebben voor de groepsindeling  
kan dit gemeld worden bij de aanmelding via het  
Serviceplein. Let op: Inschrijven kan tot dinsdag 21  
augustus. VOL=VOL. 
 
Jaarplanning 2018-2019 
03-09    Inloop met koffie voor ouders vanaf 8.40 uur    
07-09 Rommelmarkt 
10-09 Ouderklassenavond groep 1/2 
11-09 Ouderklassenavond groep 3/4 
12-09 Ouderklassenavond groep 5/6 
13-09 Ouderklassenavond groep 7/8 
19-09  Studiedag talentontwikkeling/ 

zorgstructuur(groep 1 t/m 8 vrij) 
19-09 Atletiek groep 5 
26-09 Voetbal groep 6 
27-09  Sportdag groep 7/8  
28-09 Peuterdag   
03-10    Start kinderboekenweek: “Kom erbij!” 
03-10 Wifflebal groep 7 
08-10 Startgesprekken 
09-10 Startgesprekken 
10-10    Boekenmarkt 
12-10    Voorleeswedstrijd op de Brandaris gr. 7/8 
19-10 Jarige leerkrachten 
22-10 Gezinsviering 
20-10 Herfstvakantie t/m 29-10 
06-11    Jaarvergadering ouderraad 
16-11 Studiedag onderbouw (groep 1 t/m 4 vrij) 
19-11 Ouderavond herfstprotocol 
26-11 Oudergesprekken groep 3 
30-11    Intro Sinterklaas 
05-12  Sinterklaasviering 
20-12  Kerstviering 
21-12 Groepen 1-2 hele dag vrij. Groepen 3 t/m 8 om 

12.15 uur vrij 
22-12  Kerstvakantie t/m 6 januari 
07-01  Nieuwjaarskoffie 
17-01 Gastlessen mondverzorging groep 1/2,4,7 
16-01    Jarige leerkrachten 
11-02  Rapportbespreking groepen 1 t/m 8, idem op 
12-02  (alleen ’s middags)  
16-02 Voorjaarsvakantie t/m 24 februari 
25-02 Studiedag talentontwikkeling + 

onder/bovenbouwzaken 

http://www.kidsproof.nl/lelystad


 

28-02 Carnaval 
13-03    Personeelsdag voor alle Antebasisscholen (Alle 
kinderen woensdag vrij) 
13 en 20-03 Handbal gr.8 
15-03 Jarige leerkrachten 
22-03 Finales handbal 
29-03 Fancy Fair 
03-04  Basketbal gr.7 
12-04 Koningsspelen 
15-04  Zwemmen gr.8  
16-04 en 17-04 Eindtoets groep 8 
17-04    Hockey groep 6 
19-04 Goede vrijdag (Alle kinderen vrij) 
20-04 Meivakantie t/m 5 mei 
06 t/m 08-05 Kamp groep 7 
08 t/m 10-05 Kamp groep 8 
15-05 Korfbal groep 5 
19-05    Gezinsviering 
21-05 t/m 24-05 Avondvierdaagse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/31-05 Hemelvaart (Alle kinderen vrij)  

10-06 Tweede pinksterdag (alle kinderen vrij) 
12-06 Jarige leerkrachten 
14-06 Ouderweeksluiting 
17-06 Schoolreisje groep 1 t/m 6 
21-06 Kleuterfeest 
28-06 Studiedag voorbereiding nieuwe schooljaar 

(Alle kinderen hele vrijdag vrij!)  
01-07    Rapport bespreking  1 t/m 7, idem op  
02-07   (alleen ’s middags) 
04-07  Wisselmiddag 
08-07  Schoonmaakavond 
09-07  Afscheid gr.8, groep 1/2 ’s middags vrij 
12-07  Laatste schooldag: sport en spel; 
pannenkoeken maaltijd (12.15 uur vakantie) 
 

Namens het team wensen wij alle kinderen en ouders 
een hele fijne vakantie en we hopen jullie allemaal op 
3 september gezond en wel weer terug te zien!  
 
Met vriendelijke groet, 
Fokke Bakker / Gerda Jochems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


