
 

 
 

MAANDBRIEF maart 2019 

Beste ouders, 
De meteorologische lente is begonnen. En wat hebben 
we al een mooi weer gehad. Hopelijk komen er nog 
veel mooie dagen. 
De komende tijd staan er leuke dingen op stapel. Zo 
beginnen de sporttoernooien weer, hebben we 
binnenkort Fancy Fair op school en ook de 
Koningsspelen zijn al op 12 april. 
Laat die lente maar komen, wij hebben er zin in! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
 
Studiedag talentontwikkeling 
Maandag 25 februari hebben wij met ons team een 
bezoek gebracht aan de Quintusschool in Glimmen. 
Talentontwikkeling is ons verandertraject en volop in 
ontwikkeling. Hoe fijn is het dan dat je mag komen 
kijken op een school waar talentontwikkeling al volop 

in praktijk gebracht wordt? Want daar ging het ons om, 
de praktische vertaalslag. En die hebben we gekregen. 
Na een hele duidelijk uitleg konden we kijken bij een 
verplicht- en een vrij talenten uur. Met 15 man/vrouw 
sterk mengden we ons tussen de leerkrachten en 
kinderen die heel betrokken aan het werk waren en 
ook goed konden uitleggen waar ze mee bezig waren. 
Wat leverde ons dat een ideeën en inspiratie op.  We 
kunnen weer verder en houden u hiervan op de 
hoogte. 
 
 
 

 
 
 
Studiedag Antebasisscholen 
Woensdag 13 maart is er een personeelsdag voor alle 
leerkrachten die aangesloten zijn bij de organisatie 
Antebasisscholen, dus ook voor de Brandaris 
leerkrachten. We hopen op een inspirerende dag met 
alle leerkrachten van de andere “Antescholen”. 
Alle kinderen zijn deze woensdag vrij! 
 
Sporttoernooien 
Het voorjaar komt er aan en dus gaan we weer 
sporten. Groep 8 begint met het handbaltoernooi op 
20 maart (eventuele finale op 22 maart) en met een 
zwemtoernooi op 15 april, groep 7 gaat basketballen 
op 3 april, groep 6 gaat hockeyen op 17 april en groep 
5 gaat korfballen op 15 mei. Allemaal veel succes en 
plezier! 
 
Fancy Fair 
Vrijdag 29 maart is het Fancy Fair op school van 18.00 
uur tot 20.30 uur. Iedereen mag ’s avonds op school 
komen om spelletjes te doen, een gokje te wagen bij 
het rad van avontuur, of gezellig een kopje koffie te 
drinken. De goede doelen van de Fancy Fair zijn de 
voedselbank en het 40 jarig bestaan van de Brandaris. 
Zoals u in de brief hebt kunnen lezen zijn we op zoek 
naar sponsors, prijsjes en baksels. 
Kleingeld meenemen (muntjes van 10, 20 en 50 cent) is 
heel handig. 
We hopen op een fantastische avond! 
 

 
 
Ontruimingsoefening 
In  april staat op de Brandaris een ontruimingsoefening 
ingepland. Dit wordt ook bij de kinderen bekend 
gemaakt. Wij doen dit twee keer per jaar. Er komt  
voor de zomervakantie nog een tweede 

(onaangekondigde!) ontruimingsoefening. 
 



 

Kosten kleuterfeest, schoolreisje en schoolkamp 
In  juni  vinden  het kleuterfeest en het schoolreisje  
weer plaats. 
Het kleuterfeest voor de Zeehonden, de Dolfijnen en 
de Orka’s is gepland op vrijdag 21 juni. We gaan naar 
het Grote Kabouterbos aan de Roggebotweg. Hier zijn 
geen extra kosten aan verbonden. 
Op maandag 17 juni hebben de groepen 3 t/m 6 hun 
schoolreis. De kosten voor de schoolreis (bus, entree 
en traktaties) bedragen € 30,- per kind. De groepen 3 
en 4 gaan naar Kinderpretpark Julianatoren Apeldoorn  
en de groepen 5 en 6 gaan naar de Spelerij-Uitvinderij 
in Dieren. 
Het schoolkamp voor de groepen 7 en 8 is in mei. Voor 
groep 7 is dat van 6 t/m 8 mei en voor groep 8 van 8 
t/m 10 mei. Voor het schoolkamp zijn de kosten € 70,- 
per kind. Het schoolkamp is in Ermelo  en de kinderen 
verblijven in kampeerboerderij “de Aalbertshoeve”. 
U krijgt over bovenstaande activiteiten later nog 

gedetailleerde informatie. 

Wij moeten binnenkort de eerste aanbetalingen doen 

bij de busmaatschappij en de kampeerboerderij. Wilt u 

de verschuldigde bedragen a.u.b. vóór 29 maart 

overmaken en wilt u daarbij vermelden om welk(e) 

kind(eren) en uit welke groep(en) het gaat?  

U kunt de kosten voor schoolreis en schoolkamp 
betalen via ons bankrekeningnummer: 
NL09 SNSB 094.30.76.579 t.n.v. de Brandaris ( dit is 
een ander rekeningnummer dan voor de 
ouderbijdrage!). 
 
 

 
 
 
Kinderfeestjes 
Wij krijgen van sommige ouders het verzoek om 
kinderen eerder van school te kunnen halen i.v.m. een 
kinderfeestje (soms starten feestjes eerder door een 
ander lesrooster op een andere school). Hier kunnen 
en mogen wij geen gehoor aan geven. 
 

 

Open inloop 
In de kleuterbouw werken we met een open inloop. 
Deze begint om 8.40 uur en eindigt om 8.55 uur.  We 
merken dat kinderen steeds later binnen komen. Dat is 
niet de bedoeling van de open inloop. De eerste bel 
gaat om 8.40 uur en de tweede om 8.45 uur. Wij 
verwachten dat de kinderen voor de tweede bel in de 
klas zijn. Zo ook in de groepen 3 t/m 8. Bij de kleuters 
kunnen ouders er even bij blijven om hun kind op gang 
te helpen, uiterlijk tot 8.55 uur. 
 
Voorstelling groep 3 en 4 
Op vrijdag 22 maart gaan de groepen 3 en 4 naar de 
voorstelling: “Ieoerg Idur” in de Meerpaal. Deze 
voorstelling is gemaakt naar aanleiding van het boek 
van Roald Dahl. Allemaal veel plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de ouderraad 
Ouderbijdrage 
Graag nog even aandacht voor de ouderbijdrage! Heeft 
u nog niet betaald, dan hopen wij dat u dit alsnog wilt 
doen. Onze dank is groot! En van de kinderen 
natuurlijk ook! 
  
Sponsoren Fancy Fair 
Binnenkort is er Fancy Fair op school en wij zijn op zoek 
naar sponsoren. Heeft u een bedrijf of werkt u bij een 
bedrijf dat een bijdrage willen sponsoren voor het 
goede doel? Laat het ons weten 
via or.brandaris@ante.nl 
  
Oproep nieuwe leden OR 
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de ouderraad! 
Vindt u het leuk om ons te helpen met de diverse 
activiteiten die we organiseren voor de kinderen, meld 
u dan aan via or.brandaris@ante.nl 
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Weeksluitingen 

05-04 5 

10-05 Orka’s 

17-05 4A + 4B 

24-05 Groep 6 

07-06 Groep 3 

14-06 Ouderweeksluiting 

 

Jarige leerkrachten 
De verjaardagen van juf Marjolein, juf Elise, meester 
Fokke, juf Nicole en juf Anouk zijn i.v.m. de staking 
verplaatst naar 17 mei. Juf Nicole viert haar verjaardag 
in groep 4 en niet bij de Zeehondjes. Zij hebben al een 
feestje gehad met juf Tilly en juf Gerda. 
 

Overige data 

13-03    Personeelsdag voor alle Antebasisscholen (Alle 
kinderen woensdag vrij) 
15-03 Staking Antebasisscholen 
13 en 20-03 Handbal gr.8 
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 
17-05 Jarige leerkrachten 
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 5 april. 
 
Met vriendelijke groet,  
Fokke Bakker, Gerda Jochems 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


