
 

 
 

MAANDBRIEF april 2019 

Fancy Fair 
Wat een topavond, wat was het genieten. De Fancy 
Fair op de Brandaris. In de hele school konden de 
kinderen spelletjes doen en het “Rad van Avontuur” 
draaide onvermoeibaar. Hoogtepunten waren toch wel 
de rodeostier, de racesimulator en natuurlijk Jonnie 
Ballonnie met zijn prachtige ballonnen figuren. Trots 
zijn we op onze ouders, kinderen, oud leerlingen, 
stagiaires en sponsoren. 
De opbrengst van de Fancy Fair is 2012 euro. Wat een 
mooi bedrag!! 
Hiervan gaat een 
deel naar de 
voedselbank en het 
andere deel is voor 
het 40 jarig lustrum 
van de Brandaris dat 
komend jaar op 
stapel staat. 
Iedereen die 
geholpen heeft, 
namens het team, 
dank voor een 
fantastische avond! 
 

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? 
 

Weeksluiting ouders 
Ieder jaar verzorgen ouders van onze school een 
weeksluiting voor de kinderen en elk jaar is dat weer 
een groot succes!  
Wij hebben deze weeksluiting gepland op 
vrijdagochtend 14 juni (11.45-12.00 uur). We hopen 
dat er weer een enthousiaste groep ouders bereid is, 
om er een mooie voorstelling van te maken! U kunt 
zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind of 
bij juf Gerda. 
 

 
 
Avondvierdaagse 2019 
De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van 21 
t/m 24 mei. De kinderen van onze school van groep 2 
t/m 8  kunnen zich opgeven d.m.v. een strookje op de 
achterkant van de brief die inmiddels is mee gegeven.  
Zij lopen dan in groepsverband o.l.v. leerkrachten en 
ouders. In voorgaande jaren merkten we  dat vooral  4 
jarigen erg veel moeite hebben met het lopen van 5 
km. We raden daarom deelname van 4 jarigen sterk af 
en schrijven kinderen pas in vanaf groep 2. Het mee 
moeten “slepen” van te vermoeide kinderen of het op 
de nek moeten nemen, kan niet de bedoeling van de 
avondvierdaagse zijn. Bovendien kan het voor de rest 
van de groep erg remmend werken. Omdat kinderen 
zelf niet kunnen overzien wat 5 km lopen betekent, 
zou u bijvoorbeeld een keer kunnen oefenen om te 
bepalen of u uw kind mee laat lopen.   
Omdat wij  het aantal groepen moeten doorgeven, 
vragen wij u de opgavestrookjes met het inschrijfgeld 
van € 4,50 vóór of op uiterlijk vrijdag 12 april in te 
leveren. Elk kind bij zijn eigen leerkracht.  
Start en finish zijn op het Meerpaalplein. Verdere 
informatie over starttijden volgt later. 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Alle kinderen 
mogen die dag in het oranje naar school komen. We 
beginnen de dag in de klas, daarna gaan we samen 
naar de hal waar we hoog bezoek verwachten.  
Natuurlijk zijn ouders hierbij van harte welkom. Dan 
gaan we buiten de vlag hijsen en zingen we het 
Wilhelmus (ouders die mee willen zingen…graag!). 
Daarna staat er in elke klas 
weer een lekker en gezond 
ontbijt klaar. Vervolgens 
zullen de groepen 5 t/m 8 
vertrekken naar de 
sportvelden voor een 
sportief programma. De 
groepen 1 t/m 4 zullen op 
ons eigen plein sportief aan 
de slag gaan.  
 

 



 

 
 
Schoolreis, schoolkamp, kleuterfeest.  
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. Zij 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. 
Als u nog niet betaald heeft, wilt u dit dan zo snel 
mogelijk doen? Wij moeten de busmaatschappij en de 
kampeerboerderij betalen. 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!). 
 

 

Weeksluitingen 
We merken dat er vanuit de ouders veel belangstelling 
is voor onze weeksluitingen. Hier zijn we natuurlijk heel 
blij mee. We willen u wel wijzen op een aantal regels.  
Als u een kleintje meeneemt, wilt u er dan zorg voor 
dragen dat dit niet storend is voor de leerlingen tijdens 
het kijken naar de weeksluiting?  
De stoelen zijn in principe bedoeld voor de kinderen en 
leerkrachten. Ouders en andere belangstellenden 
worden verzocht achter de tafels plaats te nemen. 
Voor mensen die slecht ter been zijn maken wij 
natuurlijk een uitzondering. 

 
 
Wij merken dat veel ouders in het keukentje staan en 
dat het daar af en toe erg druk is, terwijl achter de 
tafels dan nog ruimte genoeg  is. Fotograferen en 
filmen mag natuurlijk, maar ook weer zo dat dit niet 
storend is voor de kinderen op het toneel en in de zaal. 
En u mag geen kinderen (behalve die van u zelf) van 
school op Facebook zetten! 
Zo hopen wij rust te creëren tijdens de weeksluiting, 
zodat de aandacht gaat naar waar hij behoort te zijn: 
bij de kinderen op het podium. 
 

Mededelingen OR 
Fancy Fair 
Ook het hele team van de ouderraad kijkt terug op een 
zeer gezellige Fancy Fair. Het is altijd een van de 
grootste activiteiten qua voorbereidingen, maar ook 
een van de leukste om aan mee te werken. Wij willen 
via deze weg iedereen bedanken die, op welke manier 
dan ook, zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan deze 
avond. Zoals sponsoren, ouders die mee hebben 
geholpen met klaarzetten en opbouwen van de Fancy 
Fair, ouders die meegeholpen hebben met het 
inpakken van alle prijzen voor het rad van avontuur, 
inkopen doen voor de bar, taarten bakken, helpen in 
de klassen en ga zo maar door.  
Mocht u nog tips voor ons hebben om mee te nemen 
in de evaluatie, mail ons gerust 
op or.brandaris@ante.nl 
 
Avondvierdaagse 
De volgende voorbereidingen zijn die voor de 
Avondvierdaagse. Hierover zullen wij u in een volgende 
maandbrief verder informeren. 
 
Oproep nieuwe leden Ouderraad 
Versterking is altijd welkom! Vindt u het leuk om ons te 
helpen met de diverse activiteiten die we organiseren 
voor de kinderen? Aanmelden kan 
via or.brandaris@ante.nl (of spreek één van ons gerust 
aan op het schoolplein). 
 
Groet, de Ouderraad, 
Ilse, Yvette, Diana, Ines, Janneke, Monique, Lonneke, 
Dionne, Hilde, Ernestine 
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Studiedagen 

Datum: Dagdeel- en welke 

kinderen zijn vrij: 

Onderwerp: 

28-06-

2019 

Groep 1 t/m 8 hele vrij 

vrij 

Voorbereiding 

nieuwe 

schooljaar 

09-07-

2019 

Groep 1/2 

dinsdagmiddag vrij 

In verband met 

musical groep 8 

 

Weeksluitingen 

Datum: Groep: 

10-05 Groep 2 de Orka’s 

17-05 Groep 4A + groep 4B 

24-05 Groep 6 

07-06 Groep 3 

14-06 Ouderweeksluiting 

 

 

Vakantie/vrij 

Meivakantie 19-04-2019 03-05-2019 

Hemelvaart 30-05-2019 31-05-2019 

Pinksteren 10-06-2019 10-06-2019 

Zomervakantie 15-07-2019 17-08-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige data. 

12-04 Koningsspelen 
15-04  Zwemmen gr.8  
16-04 en 17-04 Eindtoets groep 8 
17-04    Hockey groep 6 
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  
14-06 Ouderweeksluiting 
17-06 Schoolreisje groep 3 t/m 6 
21-06 Kleuterfeest 
01/02-07 Rapport bespreking  1 t/m7  
04-07  Wisselmiddag 
08-07  Schoonmaakavond 
09-07  Afscheid gr.8 
12-07  Laatste schooldag: sport en spel; 
pannenkoeken maaltijd (12.15 uur vakantie) 
 

 

Volgende maandbrief: vrijdag 10 mei 

Met vriendelijke groet, 

Fokke Bakker en Gerda Jochems 
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