
 

 
 

MAANDBRIEF februari 2019 
 

Beste ouders, 
Februari alweer en wat wordt er hard gewerkt in de 
groepen. Het is de tijd van de citotoetsen en de 
rapportgesprekken. Verder kijken we voorzichtig ook 
alweer naar het nieuwe schooljaar qua formatie. 
Daarom willen wij graag zicht krijgen op het aantal 
leerlingen voor het nieuwe schooljaar. Wilt u uw kind, 
dat 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?  
 
Derde kleutergroep 
Na de voorjaarsvakantie starten wij met een derde 
kleutergroep. De kinderen van de groepen 2 van de 
Zeehonden en de Dolfijnen zullen samen een nieuwe 
groep gaan vormen: de Orka’s. De betreffende ouders 
hebben hierover reeds informatie ontvangen. Omdat 
we een extra groep hebben verandert er ook iets in het 
schema van de weeksluitingen. Zie verderop in deze 
maandbrief. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterk in de klas. 
Zoals u wellicht weet, is Evelien Heijboer al geruime 
tijd ziek. De bedoeling was, dat zij in januari weer voor 
een deel haar werkzaamheden zou oppakken. Dat 
heeft ze geprobeerd, maar dat ging niet goed. Zij zal 
voor langere tijd uitvallen. 
Vanuit haar werkgeversorganisatie (Triade) wordt 
gekeken naar vervangingsmogelijkheden. Dat ligt niet 
zo eenvoudig. Het kan een tijdje duren voor men 
iemand gevonden heeft, die deze specifieke 
werkzaamheden kan overnemen. Tot zolang ligt de 
ondersteuning helaas stil. We houden u op de hoogte. 
 
 
 

 
 
Talentenmiddagen groep 5 t/m 8 
Eindelijk was het dan weer zover, op 25 januari hadden 
we onze eerste talentenmiddag. In de bovenbouw 
hebben veel kinderen van groep 7 en 8 workshops 
gegeven aan andere leerlingen van de bovenbouw. Er 
waren leerlingen die dit echt helemaal zelf deden en  
leerlingen die er wat hulp van (groot) ouders bij 
hadden. We hebben boetseren, zentangle, 
keepertraining, dammen en lucky stars gezien. Maar er 
was ook een echte streetdance les van Joy4all. In het 
Zuiderlicht mochten we gebruik maken van het 
technieklokaal waar we lekker gekookt hebben en 
waar ook mooie en lekkere koekjes werden gemaakt. 
Wat was het een gezellige en leerzame middag! 

Vrijdag 1 februari hebben we nog een talentenmiddag 
waar muziek zal worden gemaakt o.l.v. een 
muziekdocent van het CKV. En we gaan ook tekenen, 
vogelvoederhuisjes maken, handletteren, een yogales 
volgen, empanada´s maken en er is zelfs een echte 
escaperoom! We hebben er echt zin in en dat komt 
vooral omdat zoveel kinderen zich inspannen om iets 
leuks voor anderen te bedenken. Wat een talenten! 

Op tijd komen 
We willen u vragen om ’s morgens en ’s middags op 
tijd op school te zijn. We zien regelmatig nog kinderen 
na de tweede bel binnen komen en dat stoort, omdat 
de leerkracht dan al met de les is begonnen. Ook bij de 
kleuters en in groep 3 is het belangrijk om voor de 
tweede bel in de klas te zijn, ook al is er een open 
inloop. Dus allemaal in de klas voor 8.45 uur en voor 
13.15 uur! 
 

 
 
 
 



 

 
 
Rapportbesprekingen 
De rapportbesprekingen zullen plaatsvinden op 
maandag 11 en dinsdag 12 februari voor de groepen  
1 t/m 8. 
De kinderen krijgen  op vrijdag 8 februari hun rapport 
al mee naar huis. Ook de kleuters, dus graag even in de 
gaten houden of uw kind het rapport bij zich heeft. 
Op deze manier kunt u het rapport rustig bekijken en 
eventuele vragen formuleren.  
We willen u vragen om het rapport mee te nemen 

naar het gesprek. 

Investeringen op de Brandaris in 2019 
Voor 2019 zijn weer diverse investeringen op de 
Brandaris gepland.  
Deze week werden al meteen 58 Chromebooks 
afgeleverd op school. Met de Chromebooks die we al 
hadden, kunnen in groep 5 t/m 8 alle kinderen op 
diverse vakgebieden digitaal aan het werk. Hierdoor 
wordt in onze school in de toekomst een vorm van 
gepersonaliseerd leren bereikbaar. We willen dit in de 
aankomende jaren uitbreiden naar de groepen 3 en 4 
in onze school. 
De digiborden (beamer met digibord) worden ook in 
fases vervangen door grote touchscreens. Deze geven 
een veel scherper beeld, onafhankelijk van de 
hoeveelheid licht in het lokaal. We gaan 2 oude 
digiborden vervangen. 
We willen het vak Wetenschap&Techniek meer vorm 
geven door het aanschaffen van techniekmaterialen. 
Ook zijn we ons aan het oriënteren op  
“Programmeren” een vak voor de toekomst. Op dat 
gebied zullen we ook materiaal gaan aanschaffen, om 
een lijn in de school uit te proberen. 
In de kleutergroepen komt een aanvulling/vervanging 
van materiaal voor de zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling. 
In het voorjaar zal weer in een klaslokaal het huidige 
tapijt worden vervangen door “harde” vloerbedekking. 
Dit is hygiënischer en makkelijker schoon te maken en 
beter voor kinderen met een cara aandoening. 
Tot slot zal een deel van de school worden voorzien 
van nieuw meubilair. Dit gebeurt in fases. De 
kleuterafdeling heeft in december 2018 nieuw 
meubilair gekregen. 
Totaal gaat het om ca. €100.000 aan investeringen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De groene leerling 
We gaan een mooie groene speelplek maken op het  
grasveld naast het Cruijffcourt. Dit hebben we afge- 
sproken met het Wilgerijs en het Zuiderlicht. Het 
grasveld moet een mooie speel- en leerplek worden. 
Het project heet “De groene leerling” en samen met 
het IVN, Landschapsbeheer Flevoland, Anno2000 en de 
gemeente Dronten gaan we aan de slag! Als het 
project klaar is, kunnen we daar buitenlessen gaan 
geven én spelen. 
Op 16 maart is het hier ook NL-doet-dag en dan willen 
we graag gaan beginnen. Hebt u zin om mee te helpen, 
dan kunt u zich opgeven bij meester Fokke. 
Bent u dit weekend verhinderd en wilt u wel graag 
helpen? Dan zoeken we ook nog ouders, opa’s en 
oma’s die ons 1 á 2 keer per jaar willen helpen bij het 
onderhouden van het buitenlokaal of willen helpen bij 
de buitenlessen. Hebt u groene vingers of vindt u het 
leuk om met de kinderen van de Brandaris buiten aan 
de slag te gaan? Dan kunt u dit ook doorgeven aan 
meester Fokke of juf Helga. 
 

 

 

 

 

 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is van maandag 18 februari t/m 
vrijdag 22 februari 
 
Verjaardagen kinderen 
Wij willen u vragen om uitnodigingen voor 
verjaardagsfeestjes niet op school uit te delen. Dit om 
teleurstelling bij kinderen die niet uitgenodigd worden 
te voorkomen. Deze regel hanteren we al een paar 
jaar, maar herhalen we weer even voor nieuwe ouders. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Nieuws van de TussenSchoolseOpvang 
Aanmeldingen of wijzigingen doorgeven? 
Nieuwe kinderen kunnen aangemeld worden via het 
formulier op de website: www.debrandaris.net onder 
het kopje ouders/verzorgers. Wijzigingen of vragen 
kunt altijd kwijt op Overblijf.brandaris@ante.nl 
Overblijf Kalender 
Kinderen die geen vaste overblijfdag hebben of een 
strippenkaart, worden heel goed op de kalender 
geschreven! Super, dat helpt ons enorm met plannen. 



 

Als er kinderen niet zijn, die er volgens onze 
administratie wel horen te zijn, nemen wij z.s.m. 
telefonisch contact met u op! Ziekmeldingen krijgen 
wij door van de leerkrachten. 
Overblijfteam 
Met veel enthousiasme en zorg voor uw kind(eren), 
wordt dagelijks de overblijf verzorgd door 8/9 
medewerkers. Het totale team bestaat uit 17 
medewerkers. De TSO Commissie overlegt zeer 
regelmatig. Wij hebben op dit moment geen vacatures. 
Elke dag overlegt het dagteam voor en na een overblijf. 
Soms zijn er bijzonderheden, dat wordt altijd met 
juf/meester besproken of met Gerda Jochems, de 
locatieleider. 
Tip 
Overleg met uw kind(eren) wat ze wel of niet willen 
eten tijdens de TussenSchoolseOpvang. Wij horen heel 
vaak, “ik lust dit niet….”. 
Niet voor 13.00 uur op het schoolplein 
Kinderen die niet overblijven, zijn om 13.00 uur weer 
welkom op het schoolplein/Cruyff Court. 
Kinderen die toch eerder komen, moeten zich 
natuurlijk wel houden aan de regels van overblijf. Ze 
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de 
overblijfmedewerkers. 
Pauzesport 
Dat vinden kinderen super leuk! Er wordt heel veel om 
gevraagd. We zetten dit zo veel als mogelijk in op 
donderdag. Natuurlijk zijn we afhankelijk van 
beschikbare medewerkers die dit verantwoord kunnen 
uitvoeren. 
Carnaval 
Dat wordt weer een feest. Wij zetten extra 
medewerkers in, om kleuters te helpen met verkleden. 
Ook is er een mogelijkheid om je te laten schminken. 
 
 

 
 
 
Mededelingen OR  
Ouderbijdrage 

Ieder jaar vragen wij als ouderraad om een 
ouderbijdrage. Helaas hebben wij dit nog niet van 
iedereen mogen ontvangen. Zou u zo vriendelijk 
willen zijn om de bijdrage alsnog aan ons over te 
maken? 
 

Rekeningnummer: NL47 RABO 0112 5607 25 
T.n.v.: Ouderraad de Brandaris 
Omschrijving: de naam van uw kind(eren) en in welke 
groep hij/zij zit. 
De bijdrage is EUR 20,- per gezin + EUR 7,- per 
schoolgaand kind: 
1 kind : EUR 27,- 
2 kinderen : EUR 34,- 
3 kinderen : EUR 41,- enz. 
Emailadres 
Wij hebben ook een nieuw emailadres voor de 
ouderraad, namelijk or.brandaris@ante.nl  
Mocht u vragen hebben of ideeën willen delen, dan 
kan dat op dit emailadres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiedag 
Op maandag 25 februari is er een studiedag in het 
teken van talentontwikkeling. Alle kinderen hebben 
deze dag vrij en dus een dagje langer 
voorjaarsvakantie. Het team gaat kijken op een school 
waar talentontwikkeling al verder in ontwikkeling is.  
 
Op woensdag 13 maart is de Ante personeelsdag. Deze 
dag komen de leerkrachten van alle Antebasisscholen 
samen om met elkaar een leerzame, inspirerende dag 
te beleven. 
Alle kinderen zijn deze woensdag vrij. 
 
Studiedagen 

25-02-2019 Groep 1 t/m 8 

maandag vrij 

Talentontwikkeling 

13-03-2019 Groep 1 t/m 8 

woensdag vrij 

Antebasisscholen 

personeelsdag  

28-06-2019 Groep 1 t/m 8 

hele vrijdag vrij 

Voorbereiding 

nieuw schooljaar 

09-07-2019 Groep 1/2 

dinsdagmiddag 

vrij 

I.v.m. musical 

 

 

 



 

Weeksluitingen 

08-02 8 

15-02 1,2,3 Zing! 

08-03  

15-03 Dolfijnen+ 
Zeehonden 

22-03 7 

05-04 5 

10-05 Orka’s 

17-05 4 A + 4B 

24-05 6 

07-06 3 

14-06 Ouderweeksluiting  

 

 

 

Overige data  

11-02  Rapportbespreking groepen 1 t/m 8  
12-02    Rapportbespreking groepen 1 t/m 8 (middag) 
16-02 Voorjaarsvakantie t/m 24 februari 
25-02 Studiedag talentontwikkeling  
 (Alle kinderen maandag vrij) 
28-02 Carnavalsmiddag 
13-03    Personeelsdag voor alle Antebasisscholen 
 (Ale 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 Eindtoets groep 8 
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 3 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) 
 

Verschijningsdatum volgende maandbrief 
De volgende maandbrief verschijnt op vrijdag 1 maart. 
 

Met vriendelijke groet, 
Fokke Bakker,  Gerda Jochems 
 

April 2018 


