MAANDBRIEF september 2018
Weer begonnen
Maandag 3 september was het weer zover. De eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar. Voor veel
kinderen (en ook ouders) een spannende dag. Na zo’n
lekkere, lange, warme vakantie is het best wennen als
je weer de hele dag in de klas hard moet werken. Maar
natuurlijk mochten eerst de vakantieverhalen verteld
worden. Ook konden de ouders elkaar ontmoeten met
een kopje koffie of thee erbij. En daar werd door een
aantal ouders gezellig gebruik van gemaakt. We hopen
dat iedereen een goede start heeft gemaakt en wensen
alle kinderen en ouders een heel fijn schooljaar toe!







Schoolontwikkelingen
Geplande onderwijskundige ontwikkelingen voor 20182019
Het jaarplan 2018-2019 is onderdeel van het
schoolplan en de belangrijkste voornemens daarin
zijn:
 Vergroten van ouderbetrokkenheid/educatief
partnerschap. We hebben vorig jaar al het
officiële certificaat “Ouders en school samen”
ontvangen. We willen nu verder met het
ontwikkelen van een ouderportal, waarin u
bijvoorbeeld de vorderingen van uw kind kunt
volgen. Ook streven we naar ondersteuning
van ouders voor optimale
huiswerkbegeleiding;
 Aanbod voor VVE kinderen inbedden in ons
onderwijsaanbod. Op onze school hebben we
in de kleutergroepen kinderen met bijv. een
taalachterstand. Dat is meestal in de
voorschoolse periode al onderkend. In
samenwerking met de peuterspeelzaal zorgen
wij voor afstemming, aansluiting en een goed
onderwijsaanbod voor deze groep kinderen.
Op “Eilandniveau” (Wilgerijs, Zuiderlicht,
Brandaris) willen we daar in samenwerken en
een beleid op uitzetten;





Verdieping door scholing met betrekking tot
talentontwikkeling. Binnenkort (19 september)
hebben we hier weer een studiedag over. We
gaan werken met het “Talentbouwerstraject”
van “Blij met mij”. Greet Wierda en Wendy
Doorn zijn opgeleide Talentbouwers. Dit om
ons onderwijs (nog) meer aan te laten sluiten
op de talenten van kinderen. De
startgesprekken met ouders die binnenkort
plaatsvinden, is daar een onderdeel van;
Afname van kwaliteitskaarten (WMK) om ons
onderwijs te optimaliseren. Ieder jaar worden
in het team diverse onderwijskundige
onderwerpen kritisch bekeken en geanalyseerd
door middel van een kwaliteitskaart.
Onderwerpen voor dit schooljaar:
“Schoolklimaat”, en “21 century skills”;
Vanaf september werken we in de groepen 5,
6, 7 en 8 aan de implementatie van de
methode “Take it easy”. In groep 4 wordt deze
methode dit schooljaar uitgeprobeerd. De
intentie is uiteindelijk invoering van het vak
Engels vanaf groep 1.
Digitaal onderwijs (gepersonaliseerd leren
m.b.v. Chromebooks), met de bedoeling dit in
de komende jaren uit te breiden naar alle
groepen. Vanaf januari is er geld beschikbaar
om dit uit te breiden naar de groepen 5 en 6.
Een andere manier van handelingsgericht
werken als alternatief voor de groepsplannen.
Hierbij moet u denken aan het planmatig
werken met kinderen aan hun ontwikkeling,
zonder de enorme administratieve last van
groepsplannen, maar met behoud van inzicht
en adequate toepassing van de
ondersteuningsbehoefte van ieder kind.

Klassenavonden voor ouders
In september zijn weer onze ouderklassenavonden.
Een ouderklassenavond heeft een bepaalde opzet en
doelstelling. Het is alleen bedoeld voor de
ouders/verzorgers uit de groep waar uw kind in zit. Op
deze avond wordt veel belangrijke informatie over dit
nieuwe schooljaar aan u verstrekt en omgekeerd kunt
u met uw vragen en opmerkingen bij de leerkracht(en)
terecht.

Wij willen op deze wijze ook de betrokkenheid tussen
ouders en school vergroten. Uw aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld en is van groot belang!
Welke onderwerpen komen in ieder geval aan de
orde? U krijgt informatie over: het zelfstandig werken
van kinderen in de groep, de Kanjertraining, de
weeksluiting, de expressievakken, Levelwerk
(hoogbegaafden), diverse vakgebieden, de activiteiten
en festiviteiten (en andere hoogtepunten) in dit
schooljaar. Ook geven we graag aan waar we uw hulp
bij nodig hebben en natuurlijk krijgt u de eerste
indrukken van de leerkracht(en) over de groep
waarvan uw kind deel uitmaakt.
Om ouders met meerdere kinderen op school in de
gelegenheid te stellen diverse klassenavonden te
bezoeken, zijn voor de klassenavonden verschillende
data gekozen. U kunt zich opgeven voor één of
meerdere avonden middels de brief die deze week is
meegegeven met de kinderen.
De data van de ouderklassenavonden zijn:
Maandag 10 september:
Dinsdag 11 september:
Woensdag 12 september:
Donderdag 13 september:

groepen 1/2
groepen 3 en 4
groep 5 en 6
groepen 7 en 8

Bereikbaarheidsformulier
Wilt u ervoor zorgen de gegevens m.b.t.
telefoonnummers (ook van oppas en werk) en e-mail
adres op tijd aan ons door te geven m.b.v. de daarvoor
meegegeven brief.
We vinden het belangrijk, dat we u kunnen bereiken
als er onverhoopt iets met uw kind of de school
gebeurt.
Emailadressen leerkrachten.
Nu onze organisatie een nieuwe naam (Ante) heeft,
hebben wij ook allemaal nieuwe mailadressen
gekregen. Hieronder onze schoolmailadressen. U kunt
ons hierop bereiken of natuurlijk via Parro. Gelieve niet
de privé app van medewerkers te gebruiken
Juf Netty
Juf Tilly
Juf Greet
Juf Wilma
Meester Marcel
Juf Mayke

netty.delorm@ante.nl
tilly.lindenbergh@ante.nl
greet.wierda@ante.nl
wilma.evers@ante.nl
marcel.boelens@ante.nl
mayke.zuidhof@ante.nl

Juf Anja
Juf Marjolein
Juf Wendy
Meester Fokke
Juf Gerda
Juf Nicole
Juf Kelly
Juf Helga
Juf Elise
Juf Jacqueline
Juf Anouk

anja.nonhebel@ante.nl
marjolein.kleijer@ante.nl
wendy.doorn@ante.nl
directie.brandaris@ante.nl
gerda.jochems@ ante.nl
nicole.remijnse@ante.nl
kelly.brouwer@ante.nl
helga.deruiter@ante.nl
elise.hefti@ante.nl
jacqueline.hekstra@ante.nl
a.kleefstra@kpz.nl

Nieuws van de ouderraad
Op naar een nieuw schooljaar vol leuke activiteiten en
extraatjes voor de kinderen, wij hebben er zin in!
Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie terecht bij
ons via het volgende
mailadres: or.brandaris@gmail.com
Speelgoeddagen.
Eén keer in de maand mogen de kleuters speelgoed
mee naar school nemen om lekker mee te spelen. We
vinden het heel leuk als dit speelgoed is om samen
mee te spelen. Liever geen geweren of
computerspelletjes. Op andere dagen geen speelgoed
mee naar school!
Hier even de data op een rijtje:
Vrijdag 7 september
Vrijdag 5 oktober
Vrijdag 2 november
Donderdag 6 december
Vrijdag 11 januari
Vrijdag 1 februari
Vrijdag 8 maart
Vrijdag 5 april
Vrijdag 10 mei
Vrijdag 7 juni
Vrijdag 5 juli
De groepen 3 en 4 hebben alleen speelgoedochtend
op de vrijdagochtenden voor de herfst-, kerst- en de
voorjaarsvakantie en de donderdag voor de
meivakantie. Dit zijn de volgende data:
Vrijdag 19 oktober
Vrijdag 21 december
Vrijdag 15 februari
Donderdag 18 april
Wilt u deze data op de kalender schrijven om
teleurstellingen te voorkomen.

Peuterdag
Vrijdag 28 september is het peuterdag. Peuters mogen
dan met hun ouders bij ons op school komen spelen
om sfeer te proeven en een indruk van de school te
krijgen. Terwijl ouders informatie krijgen over de
Brandaris, kunnen hun kinderen lekker knippen,
kleuren, bouwen, lezen……kortom lekker spelen!
Als u ouders kent die nog op zoek zijn naar een fijne
school kunt u ze wijzen op deze mogelijkheid.
Kinderboekenweek.
Op 3 oktober start de Kinderboekenweek. Hierover
ontvangt u nog uitgebreide informatie in een aparte
brief. Wel willen we alvast even de boekenmarkt
aankondigen op woensdag 10 oktober. Wegens groot
succes, organiseren we ook dit jaar weer een
boekenmarkt. Misschien kunt u (samen met uw kind)
alvast even kijken welke kinderboeken (geen boeken
voor volwassenen!) er in de verkoop kunnen. Een
ander kan er weer erg blij mee zijn.

Even voorstellen
Dit schooljaar starten er drie nieuwe leerkrachten op
onze school; juf Helga, juf Elise, juf Anouk en juf
Jacqueline. Allemaal van harte welkom. Wij hopen dat
jullie een hele fijne tijd krijgen op de Brandaris.
Zij stellen zich hieronder even aan u voor.
Mijn naam is Anouk Kleefstra, ik ben 21
jaar en studeer aan de Katholieke Pabo
Zwolle.
Aankomend jaar sta ik op donderdag en
vrijdag voor groep 4, hier heb ik erg veel zin
in en ik ga er samen met de kinderen een
leuk schooljaar van maken!

Mijn naam is Elise Hefti. Ik woon in
Elburg maar van oorsprong kom ik uit
het oosten van het land. In september
word ik 43 jaar en ben getrouwd met
Marcel. Ik heb twee lieve kinderen. Lissy
van 14 en Nick van 16. Naast het onderwijs heb ik nog
een aantal hobby’s. Waaronder agillity met mijn hond,
fotografie en watersport. Ook langs de lijn bij de
voetbal ben ik regelmatig te vinden om te kijken naar
het elftal van mijn zoon.
Ondertussen zit ik ruim 20 jaar in het onderwijs en heb
de afgelopen jaren gewerkt in Elburg. Dit schooljaar
begin ik aan een nieuwe uitdaging in Dronten. Op
maandag zal ik in groep 3/4 op de Aquamarijn gaan
werken en op donderdag en vrijdag in groep 6 op de
Brandaris. Ik heb hier erg veel zin in. Mocht u nog
vragen hebben, loop dan gerust even binnen.
Groetjes,
Juf Elise

Graag stel ik mij even voor. Ik ben
Jacqueline ten Cate, leerkracht in groep
5 op vrijdag.
Velen van jullie kennen mij wel als
invalster.
Naast, met veel plezier voor de groep
staan, doe ik aan yoga. Ik geef yogales aan onder
andere kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Mijn
hobby’s zijn yoga, wandelen en fietsen.
Tot ziens! Juf Jacqueline
Vakantierooster 2018-2019

Groetjes,
Juf Anouk
Ik ben Helga de Ruiter en sinds dit nieuwe
schooljaar ben ik de juf van groep 5. Ik heb
veel zin om te werken op de Brandaris. Ik
woon in Dronten, samen met mijn man. Als
ik niet werk, ben ik lekker bezig met
sporten, lezen en creatieve dingen. Je kunt
ons ook vaak tegenkomen in onze oude camper, op
weg naar…….. Tsja, dat weten we pas als we ergens
“landen”. We komen daardoor op veel leuke en
onbekende plekjes in Nederland.
Als u meer van mij wilt weten of mij in het echt wilt
zien, dan kunt u mij vinden in groep 5 of spreek mij
gewoon aan in de gang.
Groetjes,
Juf Helga

Vakantie

Periode
vanaf

Tot en met

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

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

26-10-2018
04-01-2019
22-02-2019
03-05-2019
31-05-2019
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
Groep 1 t/m 4 vrijdag vrij
Onderwerp: Onderbouwzaken
Groep 1 t/m 8 maandag vrij
Onderwerp: Talentontwikkeling
Groep 1 t/m 8 woensdag vrij
Onderwerp: Personeelsdag Ante
basisscholen
Groep 1 t/m 8 hele vrijdag vrij
Onderwerp: Voorbereiding nieuwe
schooljaar
Groep 1/2 dinsdagmiddag vrij i.v.m.
musical groep 8

16-11-2018
25-02-2019
13-03-2019

28-06-2019

09-07-2019

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
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)
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)
Met vriendelijke groet,
Fokke Bakker / Gerda Jochems

