MAANDBRIEF mei 2019
Beste ouders,
Na een heerlijke, lange meivakantie gaan we de laatste
weken van het schooljaar in met daarin
traditiegetrouw de kampen, het schoolreisje, het
kleuterfeest, wieltjesdag, hopelijk een waterfeest en
natuurlijk het afscheid van groep 8. Veel leuke
activiteiten en natuurlijk gaan we ook nog heel hard
aan het werk.
Koningsspelen 2019
Wat een prachtige dag was het vrijdag 12 april!
Koningin Eloies Kanslechttegenhaarverlies kwam op
bezoek om te testen of
wij de spelletjes wel op
de juiste manier
uitvoeren op de
Brandaris. Helaas
moest zij wegens
wangedrag het podium
verlaten en werd het
daarna een sportief en
gezellig feest. Eerst met
de hele school dansen
op de Pasapas en de
vlag hijsen met Joni,
Mareno en Liv. Daarna was het tijd om te eten. In alle
klassen stond een koninklijk ontbijt klaar. Er moest
natuurlijk goed gegeten worden om energie op te
bouwen voor het sporten.
De groepen 1 t/m 4 deden allemaal leuke en sportieve
spelletjes op het plein. Voor de groepen 5 t/m 8 was er
een sportdag georganiseerd door de verschillende
sportverenigingen. Het weer was prachtig en de sfeer
top! We zijn deze dag geholpen door heel veel
sportieve ouders. Dank daarvoor!
Koningsspelen 2019: Een topdag!
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?

Wieltjesdag
Binnenkort organiseren we weer onze jaarlijkse
“Wieltjesdag”. Kinderen mogen dan fietsen, steps,
skates etc mee naar school nemen en er op “het asfalt”
op rijden. Dit is een traditie van jaren en wordt door de
kinderen altijd erg op prijs gesteld. Geeft u uw
kinderen op die dag ook gewone schoenen mee naar
school, want het is niet de hele dag “Wieltjesdag”. Op
andere dagen zijn skates, steps etc i.v.m. de veiligheid
niet toegestaan. De exacte datum volgt nog via
Parro
Cultuur uitje groep 6
Op vrijdag 10 mei zijn alle kinderen van groep 6 op een
Cultuur uitje geweest naar Aviodrome.
De kinderen hebben de echte Boeing 747 Jumbo Jet
van dichtbij gezien en zijn aan boord gestapt van
deze gigant. Ook hebben de kinderen geleerd hoe
het morsecode seinen in zijn werk gaat. De 4D film
‘Skymania was natuurlijk ook favoriet.
Na de rondleiding was er nog voldoende ruimte om
het park
zelfstandig te bekijken. Het was een geslaagde dag.
We willen dan ook de ouders die gezorgd hebben
voor de begeleiding en het vervoer bedanken. Ook
willen we de ouderraad bedanken voor het
financieren van dit leerzame en interessante uitje.
Het was voor herhaling vatbaar.

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in
de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt
een terugval van het AVI‐niveau. De VakantieBieb
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin.
De app is te downloaden in de App Store en Google
Play Store en is een zomercadeautje van de
Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli
tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als
uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.

Avond4daagse (21 t/m 24 mei)
De starttijden zijn bij benadering bekend. De 10
kilometer start op dinsdag, woensdag en donderdag
rond 17.15 uur en op vrijdag rond 17.45 uur. De 5
kilometer start op dinsdag, woensdag en donderdag
om 18.15 uur en op vrijdag om 18.45 uur. Graag op tijd
aanwezig zijn, want als we het startsein krijgen moeten
we gaan lopen! We starten in groep B. Binnenkort
hoort u van de leerkracht van uw kind de exacte tijden
en op welke dagen u mee kunt lopen (als u zich
daarvoor opgegeven heeft).
We hopen op prachtig weer en wensen iedereen veel
wandelplezier!

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.
Mededelingen OR
Avondvierdaagse
Afgelopen dinsdag zijn wij weer bij elkaar gekomen om
met name de avondvierdaagse door te spreken. Ook
dit jaar zullen wij elke dag bij beide afstanden langs de
route staan om de lopers van iets lekkers voorzien. Wij
hopen er samen met alle kinderen, leerkrachten en
ouders weer een leuk sportief evenement van te
maken!
OPROEP Penningmeester OR/MR
Per volgend schooljaar zijn wij op zoek naar een
nieuwe penningmeester voor de Ouderraad. In deze
functie ben je zowel lid van de Ouderraad als de
Medezeggenschapsraad. Het leuke hiervan is dat je
echt veel kan betekenen voor de Brandaris op
verschillende gebieden, je denkt bijvoorbeeld mee
over het beleid van de school, de vorming van de
schoolformatie, je hebt instemmingsrecht en
adviesrecht. Daarnaast buig jij je ook over het
financiële stuk van de Ouderraad en stel je de
jaarrekening op. Heel divers dus! De functie zal vanaf
oktober 2019 ingaan en is voor minimaal 3 jaar. Het
eerste jaar is deze functie nog samen met de huidige
penningmeester, Yvette Dilling. Mocht je interesse
hebben of inhoudelijke vragen hebben over de functie,
laat het ons dan weten via or.brandaris@ante.nl. Ons
aanspreken op het schoolplein mag natuurlijk ook
altijd!
Sowieso zijn we nog op zoek naar nieuwe ouders voor
de Ouderraad die hun steentje willen bijdragen, dus
schroom niet om je aan te melden!
Groet namens de Ouderraad,
Yvette, Diana, Ines-Mirjam, Sabrina, Janneke, Monique,
Lonneke, Hilde, Ernestine en Ilse

Verjaardagen leerkrachten
Vrijdag 17 mei viert de laatste groep leerkrachten hun
verjaardag. ’s Morgens worden zij om 8.45 uur weer
toegezongen op het toneel. Iedereen van harte
uitgenodigd om mee te zingen!

Studiedagen
28-06-2019
09-07-2019

Groep 1 t/m 8
hele vrijdag vrij
Groep 1/2
dinsdagmiddag
vrij

Voorbereiding
nieuwe schooljaar
In verband met
musical groep 8

Overige data.
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

Mei 2019

Weeksluitingen
Datum:
17-05
24-05
07-06
14-06

Groep:
4A + 4B
6
3
Ouders

Vakantie/vrij
Hemelvaart

30 -05-2019

2e Pinksterdag

10-06-2019

Zomervakantie

15-07-2019

31-05-2019

23-08-2019

21-06 Kleuterfeest
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)

Volgende maandbrief vrijdag 7 juni.
Met vriendelijke groet,
Fokke Bakker / Gerda Jochems

