
 

 
 

MAANDBRIEF juli 2019 
 
Afscheid nemen 
Het einde van een schooljaar betekent afscheid 
nemen. Zo ook dit jaar. Woensdag 3 juli hebben we 
met kinderen, ouders en leerkrachten afscheid 
genomen van juf Marjolein. Zij gaat werken met 
hoogbegaafde kinderen, haar passie en specialiteit. Het 
werd een fantastisch gezamenlijk optreden van 
kinderen en leerkrachten. Lieve juf Marjolein, heel veel 
succes, we gaan je missen en je bent altijd welkom op 
de Brandaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
In de weeksluiting van 5 juli hebben we ook afscheid 
genomen van juf Elise. Zij gaat werken op de 
Aquamarijn. Ook juf Elise gaan we heel erg missen. We 
wensen haar heel veel succes op de Aquamarijn. 
 
En natuurlijk gaan we ook afscheid nemen van groep 8. 
En dat doen we op meerdere momenten. 
Op maandagmiddag 8 juli wordt de musical “De beer is 
los!” opgevoerd voor de kinderen van de Brandaris.   
Op dinsdagmiddag 9 juli wordt deze musical opgevoerd 
voor opa’s en oma’s, broers en zussen, buren, oud 
leerlingen en overige belangstellenden. Aanvang: 13.30 
uur.  De kleuters zijn deze middag vrij!  
Voor de middagvoorstelling op dinsdag werken we met 
een kaartjessysteem. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij juf 
Anja en juf Mayke. Let op! Ook oud leerlingen of 
andere belangstellenden moeten van te voren een 
kaartje halen (of laten halen)! 
Op dinsdagavond 9 juli zal het afscheid van groep 8 
plaats vinden voor genodigden. De inloop is om 19.15 
uur en de afscheidsmusical begint om 19.30 uur. 
Details van het avondprogramma staan in de 
uitnodiging voor de ouders.  
 
 

 
Nieuwe leerkrachten 
Komend jaar gaan we werken met twee nieuwe 
leerkrachten op de Brandaris. Juf Rian in groep 5A en 
meester Rob in groep 6. We zijn erg blij met hun komst 
naar de Brandaris en wensen hen heel veel succes en 
plezier toe. Hieronder stellen zij zich aan u voor: 
 
Graag wil ik me 
middels dit stukje 
voorstellen. Ik ben Rob 
Willems. 39 jaar 
geleden ben ik 
geboren in 
Veenendaal. In mijn 
jeugd sportte ik graag. 
Op mijn achttiende 
naar de Calo 
(academie voor 
lichamelijke 
opvoeding) was dan ook een logische keus. Na vier jaar 
studeren kon ik meteen aan het werk op De Rede in 
Lelystad. Een school voor leerlingen binnen het 
autismespectrum en/of andere aanverwante 
angststoornissen. 17 jaar lang werk ik nu op deze 
school met veel plezier, maar naar al die jaren werd 
het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik werk graag in het 
onderwijs en het basisonderwijs heeft mij altijd 
getrokken, dus ben ik me gaan omscholen tot 
groepsleerkracht. 
In de tussentijd en zeker niet onbelangrijk om te 
benoemen, ben ik getrouwd met Patricia en heb 3 
prachtige kinderen Sam, Jesse en Esmee. Wij wonen in 
Dronten waar we ons prima vermaken. 
Mijn hobby’s zijn hardlopen en Crossfit. Naast het 
sporten ben ik graag creatief bezig als amateur 
theatermaker. Helaas door de pabo staat dit nu op een 
laag pitje. 
Na de zomervakantie start ik als leerkracht in groep 6. 
Ik heb er reuze veel zin in. Vooral zin om een klas 
intensief te begeleiden en te zien hoe de kinderen zich 
gaan ontwikkelen. Samen met de leerlingen wil ik er 
een mooi, gezellig en leerzaam schooljaar van maken. 
Prettige vakantie en tot ziens, 
Rob Willems 
 
 



 

Hallo allemaal, graag wil ik mij 
voorstellen aan jullie. Ik ben 
Rian Lenters-Slot. Ik ben 36 jaar 
geleden geboren in Dronten. Ik 
heb als kind op de Brandaris 
gezeten. Ik wist al heel jong dat 
ik juf wilde worden, namelijk al 
vanaf groep 3. Dus na de 
Brandaris en het Almere College 
ben ik gelijk naar de Pabo 
gegaan. Tijdens de Pabo heb ik 
ook nog stage gelopen bij de 

Brandaris en na de Pabo heb ik ook nog een jaar hier 
gewerkt. Helaas was er toen geen plek meer. Na een 
jaar op verschillende scholen gewerkt te hebben ben ik 
daarna op de Uiterton/Aquamarijn terecht gekomen 
waar ik 12 jaar voor groep 7/8 gestaan heb. 
In de tussentijd ben ik met Martijn getrouwd (een bijna 
superman) en heb ik 2 kinderen gekregen. 2 prachtige 
meiden, Nathalie en Isabella. 
Mijn hobby’s zijn hockeyen (doe ik al vanaf 7 jaar) en 
hardlopen. Ook vind ik het fijn om lekker een boek te 
lezen. 
Na de zomervakantie ga ik les geven aan groep 5A, 
waar ik heel veel zin in heb. Ik heb er zin in om met 
deze kinderen aan de slag te gaan en er samen met juf 
Nicole een heel leuk, gezellig en leerzaam jaar van te 
maken. 
Een hele fijne vakantie alvast en tot na de 
zomervakantie. 
Rian Slot 
 
Schoonmaakavond. 
De schoonmaakavond is dit jaar op maandag 8 juli om 
19.00 uur. Op deze avond verwachten we ouders in 
groep 1 t/m 8 om mee te helpen met het 
schoonmaken. We stellen het erg op prijs als u mee 
komt helpen, ook in de hogere groepen. Als u deze 
avond niet kunt, kunt u wellicht thuis iets 
schoonmaken. Vele handen maken licht werk! 
Misschien kunt u zelf ook wat schoonmaakspullen 
meenemen naar school. U kunt zichzelf via Parro of 
door uw naam op de lijst bij de klas van uw kind te 
schrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pannenkoeken bakken…. 
De laatste schooldag komt al snel dichterbij. Het 
pannenkoekenfeest is niet meer weg te denken uit 
onze school. Op vrijdag 12 juli is het alweer zover. 
Daarbij hebben we uiteraard uw hulp ook weer nodig. 
U kunt zich aanmelden bij juf Gerda via Parro, of bij de 
leerkracht van uw kind. Graag opgeven voor dinsdag 9 
juli. We hebben nog niet genoeg bakkers! 
En als u bakt, wilt u de pannenkoeken dan opgerold  
(belegd met wat suiker of stroop) voor 11.45 uur op 
school afgeven? 
De maaltijd is van 11.45 uur tot 12.15 uur en 
dan…………zes weken zomervakantie tot en met zondag 
25 augustus. Op maandag 26 augustus worden de 
kinderen om 08.30 uur weer op school verwacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overblijfouders gezocht! 
Zoals u wellicht weet zijn we dringend op zoek naar 
nieuwe overblijfouders. Maar wat houdt dat nou 
in….overblijfouder zijn? Daarom een verhaal uit de 
praktijk. We hopen dat u daardoor enthousiast wordt 
en zich opgeeft. 
 
Een dagje overblijfmoeder zijn.... 
Om 12.00 uur zijn we aanwezig. Kinderen op het plein 
of in school, hebben al gevraagd of je bij hun groep 
komt. “Dat gaan we straks overleggen met alle 
moeders”. We wisselen namelijk van groep, das handig 
zo leer je alle kinderen kennen. 
Om 12.15 uur gaat iedereen naar een groep. En dan al 
die vragen en verhalen van de kinderen. “Overblijf, 
overblijf, overblijf.... ik kan mijn naam schrijven, ik heb 
zaterdag een voetbalwedstrijd gewonnen, en ik heb 
meegedaan aan een zwemwedstrijd,..... en ik...en 
ik...en ik...” al die verhalen horen, is echt super leuk! 
Daar doe je het als overblijfmedewerker voor. 
We eten tot 12.30 uur. Oh jee, sommige kinderen zijn 
niet aangemeld of hebben geen eten en drinken mee. 
Snel even overleg met een collega... Ouders bellen? 
Eerst even overleggen met juf/meester. 



 

Het eten is op, het is mooi weer dus gaan we 
buitenspelen. Soms hebben kinderen ruzie in hun spel. 
Dat is voor niemand leuk! Oplossen dus, de veiligheid 
en welzijn van alle kinderen staat voorop! Soms regent 
het en dan gaan we lekker een filmpje kijken. 
De bel gaat, eerst breng ik mijn eigen overblijf 
kind(eren) naar de klas en daarna sluit ik aan bij de 
nabespreking voor deze dag. We praten nog even na 
tot 13.30 uur. Morgen is er weer een dag... 
 
Nieuws van de TussenSchoolseOpvang 
Gezocht 
U heeft ongetwijfeld op de Parro gelezen, dat er best 
een probleem is om het overblijfrooster volgend 
schooljaar weer rond te krijgen. We hopen nog op 
enthousiaste aanmeldingen. 
Overblijfcommissie 
Goed nieuws de overblijfcommissie (leiding) is 
ingevuld! 
De overblijfcommissie bestaat volgend jaar uit: 
Lonneke Geling (kindadministratie en facturatie) 
Miranda Roos (dagelijkse leiding) 
Monique van der Beek (inkoop speelmateriaal en 
huishoudelijke zaken) 
Betalingen 
Eind augustus ontvangt u een factuur. Betalen = 
aanmelden van kinderen. Dus heel graag snel doen. Zo 
kunnen de overblijfmoeders zorg dragen voor uw 
kind(eren). 
Kalender 
Graag altijd wijzigingen/aanmeldingen melden op de 
overblijfkalender. 
Overblijftelefoon: 06-10 34 82 29  
Mail: overblijf.brandaris@ante.nl 
Namens de overblijf, wensen we iedereen een fijne 
vakantie! 
 
Belangrijke data (nog dit schooljaar). 
 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantierooster 2019-2020 

Vakantie  Periode vanaf  Tot en met  

Herfstvakantie  21-10-2019  25-10-2019  

Kerstvakantie  23-12-2019  03-01-2020  

Voorjaarsvakantie  17-02-2020  21-02-2020  

Goede vrijdag  10-04-2020    

2e Paasdag 13-04-2020  

Meivakantie  27-04-2020  08-05-2020  

Hemelvaart  21-05-2020 22-05-2020  

Pinksteren 01-06-2020  03-06-2020 

Zomervakantie  06-07-2020  14-08-2020  

 

Studiedagen 2019-2020 

Datum: Dagdeel – en 

welke kinderen 

zijn vrij: 

Onderwerp: 

23-09-2019 Groep 1 t/m 8 

maandag vrij 

21st century skills 

18-10-2019 Groep 1 t/m 8 

vrijdag vrij 

Studiedag Ante 

scholen 

26-11-2019 Groep 1 t/m 8 

dinsdag vrij 

21st century skills 

27-01-2020 Groep 1 t/m 8 

maandag vrij 

Werken vanuit 

doelen theorie + 

praktijk 

11-03-2020 Groep 1 t/m 8 

woensdag vrij 

Studiedag Ante 

scholen 

09-04-2020 Groep 1 t/m 8  

donderdag vrij 

Werken vanuit 

doelen theorie + 

praktijk 

12-06-2020 Groep 1 t/m 8  

vrijdag vrij 

Voorbereiding 

nieuw schooljaar 

30-07-2020 Kleuters ’s 

middags vrij 

In verband met 

musical 

 

  



 

Eerste schooldag met inloopochtend! 
Wederom hebben we op de eerste schooldag een 
inloopochtend! Alle ouders/verzorgers kunnen tot 
08.50 uur een kijkje nemen in de (nieuwe) klas, 
kennismaken met de leerkracht 
en een lekker kopje koffie drinken in de centrale hal.  
 
 
Nieuws van de ouderraad 
 

 
 
 
Het schooljaar zit er bijna op en wat hebben we weer 
leuke dingen kunnen doen voor en met de kinderen op 
school. Buiten alle reguliere feestdagen en extra’s die 
we daar doen, is het jullie vast wel opgevallen dat er 
goaltjes op het veldje bij school staan. En het viel ook 
wel op dat de kinderen in het groen waren met het 
schoolreisje! Die shirts zijn echt heel mooi geworden 
en hebben we kunnen aanschaffen dankzij jullie 
bijdrage. Top!  
 
Inmiddels zijn we alweer druk in de weer voor het 
volgende schooljaar, plannen bedenken, wie doet wat, 
wanneer en hoe? Maar ook wij piepen er even 
tussenuit om te relaxen :) 
 
Bedankt voor jullie bijdrage in de vorm van ideeën, 
aanmeldingen, opmerkingen en enthousiasme. Voel je 
vrij om je aan te melden bij de ouderraad, we kunnen 
altijd extra handen gebruiken (mail: 
or.brandaris@ante.nl). Voor nu een fijne vakantie en 
tot na de zomer! 
 
Zonnige groet, 
alle OR leden 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarplanning 2019-2020 
 
26-08    Inloop met koffie voor de ouders  
               van 8.30 – 8.50 uur 
30-08 Rommelmarkt 
02-09 Ouderklassenavond groep 1/2 
03-09 Ouderklassenavond groep 5/6 
04-09 Ouderklassenavond groep 3/4 
05-09 Ouderklassenavond groep 7/8 
09-09 Schoolfotograaf 
18-09 Atletiek groep 5 
23-09  Studiedag 21st Century Skills (groep 1 t/m 8 
hele maandag vrij) 
25-09 Voetbal groep 6 
27-09    Sportdag groep 7/8  
27-09 Peuterochtend   
30-09 Startgesprekken 
01-10 Startgesprekken 
02-10    Start kinderboekenweek 
02-10 Wifflebal groep 7 
09-10    Boekenmarkt 
11-10    Voorleeswedstrijd op de Brandaris gr. 7/8 
18-10  Studiedag Ante (groep 1 t/m 8 hele vrijdag vrij) 
21-10 Herfstvakantie t/m 25-10 
29-10    Jaarvergadering ouderraad met als thema 
talentontwikkeling 
08-11 Jarige leerkrachten 
26-11 Studiedag 21st Century Skills (groep 1 t/m 8 
hele dinsdag vrij) 
29-11    Intro Sinterklaas 
05-12  Sinterklaasviering 
19-12  Kerstviering 
20-12 Groepen 1-2 hele dag vrij. Groepen 3 t/m 8 om 
12.15 uur vrij 
23-12  Kerstvakantie t/m 3 januari 
06-01  Nieuwjaarskoffie vanaf 8.30 uur 
15-01    Jarige leerkrachten 
16-01 Gastlessen mondverzorging groep 2,4,7  
27-01  Studiedag Werken vanuit doelen (groep 1 t/m 
8 hele maandag vrij) 
03-02  Rapportbespreking groepen 1 t/m 8, idem op 
04-02 (alleen ’s middags)  
13-02 Carnavalsmiddag  
17-02 Voorjaarsvakantie t/m 21 februari 
11-03 Studiedag Ante (groep 1 t/m 8 hele woensdag   
vrij) 
18-03 Jarige leerkrachten 
18-03 of 25-03 Handbal gr.8 
27-03 Finales handbal 
01-04  Basketbal gr.7 
05-04 Gezinsviering 
09-04 Studiedag Werken vanuit doelen (groep 1 t/m 
8 hele donderdag vrij) 
10-04 Goede vrijdag (alle kinderen vrijdag vrij) 
13-04 Tweede paasdag (alle kinderen maandag vrij) 
15-04    Hockey groep 6 



 

 
 

15-04  en 16-04 IEP Eindtoets groep 8 
17-04 Koningsspelen 
27-04 Meivakantie t/m 8 mei 
12-05  t/m 15-05 Avondvierdaagse 
20-05 Korfbal groep 5 
21-05 en 22-05 Hemelvaart (alle kinderen vrij)  
25-05 t/m 27-05 Kamp groep 7 
27-05 t/m 29-05 Kamp groep 8 
29-05 Ouderweeksluiting 
01-06 t/m 03-06 Pinkstervakantie (tje) (alle kinderen 3 dagen vrij) 
12-06 Studiedag voorbereiding nieuwe schooljaar (alle kinderen hele vrijdag vrij!)  
15-06 Schoolreisje groep 3 t/m 6 
19-06 Kleuterfeest 
22-06    Rapport bespreking  1 t/m 7, idem op 23-06  (alleen ’s middags) 
25-06  Wisselmiddag 
29-06  Schoonmaakavond 
30-06  Afscheid gr.8, groep 1/2   ’s middags vrij 
03-07  Laatste schooldag: sport en spel;    pannenkoeken maaltijd (12.15 uur vakantie) 
 

Met vriendelijke groet, 
Fokke Bakker/Gerda Jochems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Het team van de Brandaris wenst jullie allemaal een heel fijne vakantie.  

Tot 26 augustus !
 


