
 

 
 

MAANDBRIEF  november 2018 

Beste ouders, 
Hier alweer de maandbrief van november. Na een 
heerlijke herfstvakantie zijn we weer goed begonnen. 
Voor ons ligt een drukke, maar ook een heel gezellige 
periode. 
In november zijn de voorlichtingsavonden van het 
Almere College en het Ichthus College voor ouders en 
kinderen van groep 8. Verderop in deze maandbrief 
hierover meer. 
En dan natuurlijk de voorbereidingen voor Sint en 
Kerst. Deze zijn al in volle gang. Graag willen we ouders 
vragen om mee te zingen in het kerstkoortje, elk jaar 
weer een groot succes! En u hoeft echt niet over 
“Voice” kwaliteiten te beschikken om mee te kunnen 
doen. Opgeven kan bij juf Gerda. 
 
Meester Fokke 40 jaar onderwijs 
Wat hebben we meester Fokke verrast vandaag! Hij zit 
40 jaar in het onderwijs en wilde het klein vieren. Maar 
daar doen wij niet aan op de Brandaris. Vandaar dat hij 
in een weeksluiting goed in het zonnetje gezet is. 
Alhoewel….inspectrice Jezzebel was wel erg streng 
voor hem. Gelukkig is meester Fokke geslaagd voor de 
meester test en mag hij nog jaren bij ons blijven! 
Gefeliciteerd meester Fokke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderboekenweek 
De oproep aan de kinderen om een bijdrage te leveren 
aan de tentoonstelling ”Kom erbij!” , het thema van de 
kinderboekenweek, was een groot succes. Dit thema 
inspireerde tot het maken van de meest fantastische 
werkstukken. De meeste ouders hebben waarschijnlijk 
de tentoonstelling wel gezien in de centrale hal van 
onze school. Hierbij een groot compliment aan de 
kinderen: jongens en meisjes, heel erg bedankt voor 
het tentoonstellen van jullie prachtige stukken! 
Ook de boekenmarkt, inmiddels een traditie, viel weer 
erg in de smaak. De kinderen konden boeken kopen en 
verkopen en daar werd veelvuldig gebruik van 
gemaakt. Er waren veel ouders om te helpen en de 
sfeer was top! 
Lotte Klaver is de voorleeskampioen van de Brandaris 
geworden en mag het daarom in de Meerpaal 
opnemen tegen andere voorleeskampioenen in 
Dronten. 
Gefeliciteerd Lotte en zet ‘m op!! 
 
Nieuws van de TussenSchoolseOpvang (Overblijf) 
Het schooljaar is al weer eventjes onderweg. Ook het 

overblijf team is weer vol enthousiasme aan het werk. 

Onze overblijfmedewerkers staan elke dag klaar om de 
kinderen te begeleiden. 
De uiterste datum voor het voldoen van de 
abonnementskosten komt al in zicht, namelijk 1 
december. 
Wilt u hier aan denken voor het geval de betaling nog 
niet is voldaan? 
Heeft u vragen… neem dan contact op met. 
Lonneke Geling 

overblijf.brandaris@ante.nl 
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Vol verwachting klopt ons hart…. 
Sint Maarten moet nog komen, maar Sinterklaas staat 
al weer volop in de belangstelling. We hebben 
inmiddels de toezegging van de Sint, dat hij onze 
school gaat bezoeken. Dat gaat gebeuren op woensdag 
5 december. De groepen 5 t/m 8 helpen de Sint met 
het maken van surprises en gedichten. Op woensdag 
21 november worden op school de lootjes getrokken. 
De kosten van het cadeautje mogen ongeveer € 4,00 
bedragen. We willen de kinderen vragen om op het 
verlanglijstje het snoepgoed te beperken. 
Op vrijdag 30 november is er een speciale weeksluiting 
in het kader van Sinterklaas. Ook ouders zijn hierbij van 
harte welkom! 
 
Het programma van woensdag 5 december ziet er als 
volgt uit: 
 
08.40 uur Alle kinderen gaan eerst naar hun klas. 
08.50 – 09.15 uur Ontvangst van Sint en zijn Pieten, 
ouders zijn hierbij van harte welkom! 
09.15 – 12.15 uur Programma voor de kinderen in de 
hal. Dit is een wisselprogramma voor de groepen 1 t/m 
4. Hierbij kunnen de ouders niet aanwezig zijn. 
12.00 uur Uitzwaaien van Sint en Pieten. Alle ouders 
zijn weer van harte welkom! De kinderen van groep 1 
t/m 4 zijn om 12.15 uur vrij! 
 
We adviseren wèl om de kinderen voor de 
ochtendpauze eten of drinken mee te geven. 
 
Groepen 5 t/m 8, die de Sint een handje hebben 
geholpen, kunnen hun surprises en 
gedichten in hun klaslokaal inleveren op uiterlijk 
dinsdag 4 december. Omdat Sinterklaas dit jaar op een 
woensdag valt is er geen Sintbios voor groep 5 t/m 8 
op deze dag. Dit gaan we doen op vrijdag 7 december. 
De leerlingenraad zal zich bezig houden met het kiezen 
van leuke films voor deze middag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlichtingsavonden voortgezet onderwijs 
Op het Almere College is voor onze school de 
voorlichting op maandag 12 november (voor ouders en 
kinderen). Mocht u verhinderd zijn deze avond dan 
bent u ook welkom op 6 of 21 november.  
Op het Ichthus College is voor onze school de 
voorlichting op dinsdag 13 november (ook voor ouders 
en kinderen). Indien u niet kunt deze avond, bent u ook  
welkom op 5 of 22 november. 
 
Nieuws van de ouderraad 
Inmiddels zijn wij als ouderraad alweer bij elkaar 
geweest om verschillende feestelijkheden te 
organiseren. Sinterklaas en Kerst komen eraan en wij 
doen er alles aan om de kinderen weer blij te maken 
met wat extra’s. 
 Dinsdag 6 november organiseren wij de 
jaarvergadering van de ouderraad. Naast dat we alle 
lopende zaken bespreken, besteden wij ook aandacht 
aan het 5-gelijke dagen rooster. Om een goede keuze 
te maken om voor of tegen te stemmen, roepen wij u 
als ouders op om aanwezig te zijn tijdens deze 
informatieve, maar ook interactieve avond. 
  
Mochten er andere vragen of opmerkingen zijn dan 
kunt u ook altijd een email sturen naar: 
or.brandaris@gmail.com 
 
Studiedagen in november: 

 
Overige data 
06-11    Jaarvergadering ouderraad  
16-11 Studiedag onderbouw (groep 1 t/m 4 vrij)  
19-11 Ouderavond herfstprotocol  
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  
 
Volgende maandbrief 
Vrijdag 7 december 
 
Met vriendelijke groet, 
Fokke Bakker, Gerda Jochems. 
 

16-11 Onderbouwzaken 
Groep 1 t/m 4 zijn vrij 


