
 

 
 

MAANDBRIEF  oktober 2019 

Inmiddels is het herfst en maken we ons op voor de 
gezellige tijd die eraan komt.  
In september waren de ouderklassenavonden. Op deze 
avonden geven de leerkrachten informatie over het 
komende schooljaar. Het doet ons heel goed om te 
zien dat de avonden zeer goed bezocht zijn. Het toont 
een stuk betrokkenheid van de ouders en dat 
waarderen wij enorm. 
En ook zijn de kinderen alweer zeer sportief bezig 
geweest! Groep 7 en 8 hebben hun sportdag gehad, 
een prachtige, sportieve dag met mooi weer. 
Verder was er voetbal in groep 6, atletiek in groep 5. 
en wifflebal groep 7. 
Leuke toernooien waarbij sportief spel en plezier 
voorop staat. Zo hebben we het altijd benaderd op de 

Brandaris en dat willen we ook 
graag blijven doen! Ook van de 
ouders verwachten en zien wij 
sportieve support, waarbij de 
nadruk ligt op plezier. Zo geven 
we een goed voorbeeld aan 
onze kids. En hoe fijn is het dan 
om ook nog met een beker weer 
op school te komen… 

 
Studiedag 23 september: “Onderwijs 21” 
De studiedag van maandag 23 september stond in het 
teken van de 21 century skills, die we vanaf nu kortweg 
“O21” noemen. Het zijn de vaardigheden die we als 
heel belangrijk zien voor kinderen, om in de toekomst 
goed te kunnen functioneren. 
Als eerste is onze focus nu gericht op 2 vaardigheden: 
“Zelfregulering” (zelfstandigheid, plannen, 
eigenaarschap, doelen stellen) en “Kritisch denken” 
In kleine stapjes willen we dat in onze school meer 
vorm gaan geven. We gaan beginnen met: 
 
· Groepen 1-2: 
Omgaan met uitgestelde aandacht. Dat betekent 
consequent zijn in de gemaakte afspraken, duidelijke 
instructie hierover en zorgen voor een opbouw hierin. 
Middelen die hierbij ingezet worden: de rode Brandaris  

 
 
en de kleurenklok, zichtbare doelen in de klas, 
voortgang met een autosymbool aangeven. 
Het plannen van werkjes door de kinderen 
(autonomie) en gebruik van een (digitaal) planbord. 
 
· Groepen 3-4: 
Werken vanuit (kleine) doelen, om de betrokkenheid 
en zelfstandigheid te bevorderen. De “Klaarbrief” 
(autonomie) en bewegend leren (betrokkenheid) zijn 
instrumenten, die hierbij ingezet gaan worden. 
Mogelijkheden om de kinderen zelf keuzes te laten 
maken liggen bijv. bij de open inloop en aan het eind 
van de ochtend als ze met de “Klaarbrief” werken. 
 
· Groepen 5-8: 
Stimuleren van kinderen over het aangeven van eigen 
leerdoelen en wat ze daar voor nodig hebben. De 
kinderen moeten leren 
meedenken over welke 
instructie(s) zij nodig 
hebben om de 
leerdoelen te halen. 
De kinderen gaan 
leren, om op 
instructieniveaus in te 
schrijven die bij hun 
ontwikkeling passen.  
 
Thema avond 29 oktober 

Op dinsdag 29 oktober organiseert de 
ouderraad van de Brandaris weer hun 
jaarvergadering. Voor de pauze zal het 
zakelijke gedeelte zijn, zoals 
jaarverslagen en financiën. Na de pauze 
zal het thema talentontwikkeling zijn.  
Els Pronk, van de “Blij met mij! 

Academie’, begeleidt het team van de Brandaris bij het 
invoeren van talentontwikkeling op school. Tijdens 
deze avond vertelt zij over de achtergronden van 
talentontwikkeling en hoe dit op school ingezet kan 
worden. Dit alles om ervoor te zorgen dat kinderen 
zich krachtig en zeker voelen, zodat ze zich vrijuit 



 

kunnen ontwikkelen op alle gebieden. Een avond om 
niet te missen!! 
 
Leerlingenraad 
We hebben weer een nieuwe leerlingenraad! In de 
afgelopen weken hebben de kinderen in de groepen 5 
t/m 8 weer twee vertegenwoordigers van hun klas 
gekozen, om zitting te nemen in de nieuwe 
leerlingenraad. 
Kinderen die hiervoor belangstelling hadden, moesten 
eerst een presentatie houden waarom zij graag de 
groep wilden vertegenwoordigen. Daarna vonden er 
verkiezingen plaats. 
Dit zijn de gekozen leden van de leerlingenraad 2019-
2020: 
Groep 5A: Robin en Dewi 
Groep 5B: Marley en Stan 
Groep 6:   Sanne en Sherayno 
Groep 7:   Roos en Mara 
Groep 8:   Amy en Lisette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze foto staat Sanne niet. Zij was ziek, maar hoort 
er wel degelijk bij. 
 
Open inloop 
Sinds dit schooljaar werken we in alle groepen met een 
open inloop. Dit om aan het minimum aantal lesuren 
over 8 schooljaren gezien te kunnen voldoen. De open 
inloop is dus onderwijs tijd. De eerste bel gaat om 8.30 
uur. Het is dan ook echt de bedoeling dat alle kinderen 
op school zijn en aan het werk gaan. De kinderen 
weten zelf precies wat ze moeten doen. Om 8.35 uur 
gaat de tweede bel. We verwachten dan dat de ouders 
van de groepen 3 t/m 8 afscheid hebben genomen en 
er geen ouders meer in de klas zijn. Bij de kleuters 
mogen ouders iets langer blijven, maar ook daar 
verwachten we dat alle ouders om 
8.40 uur de klas verlaten hebben. 
Om de rust te bewaren in de 
groepen vragen wij u deze 
afspraken te respecteren.  
 
 
 

Voorstellingen 
Dit zijn de voorstellingen die wij met onze groepen 
gaan bezoeken in de Meerpaal. 
Groep 1/ 2 : Bram de Vlieg 
Groep 3 /4 : Robin Hood 
Groep 5 /6 : Werktuig 
Groep 7/ 8 : Lampje 
Data en tijden zijn nog niet bekend en volgen later. 
 
Mededelingen MR 
Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel 
helpt de school beter besturen. Via medezeggenschap 
kunnen ouders en het personeel meedenken en 
invloed uitoefenen op het gevoerde beleid op de 
Brandaris. Welke rechten en plichten er zijn, is 
vastgesteld in de statuten. De statuten zijn mede door 
de vorming van de Ante basisscholen geactualiseerd. 
Mocht u interesse hebben kunt u deze opvragen via 
mr.brandaris@ante.nl 

De MR vergadermomenten voor schooljaar 2019/2020 
zijn weer vastgesteld. We vergaderen dit schooljaar 7 
keer. 

· 23 september 2019 
· 14 oktober 2019 
· 9 december 2019 
· 24 februari 2020 
· 20 april 2020 
· 18 mei 2020 
· 16 juni 2020 

Mocht u tegen zaken aanlopen op school die de 
aandacht nodig hebben van de MR of indien u ideeën 
heeft waarmee we de Brandaris nog verder kunnen 
verbeteren, stuur deze dan naar mr.brandaris@ante.nl 

Mededelingen OR 

Na een mooie start van het nieuwe schooljaar is 
de OR alweer in volle gang van alles aan het 
organiseren voor onze kinderen.  
 
Op dinsdag 29 oktober is de Jaarvergadering die, 
naast onze korte presentatie en verantwoording 
van de cijfers, in het teken staat van TALENT. Alle 
meesters en juffen hebben deze week tijdens de 
startgesprekken een mooie flyer uitgedeeld. 
Hierop staat alle info voor deze avond en wij 
roepen daarom alle ouders op om naar deze 
avond te komen, want dit is in het belang van het 
kind, dus zeer interessant! 
 
Waar we wel ook even aandacht voor willen 
vragen zijn de leuke decoraties die door het jaar 
heen te vinden zijn op de tafels in school. Op dit 
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moment is het thema herfst en daar hebben de 
dames van het deco-team een mooi stukje voor 
gemaakt en deze neergezet. Zo krijgt de school 
een gezellig sfeertje, passend bij ieder jaargetijde. 
Leuk! 
 
Alle functies waarvoor wij als OR een oproep 
hebben gedaan in de vorige maandbrieven, zijn 
inmiddels opgevuld. Hier komen wij in de 
volgende maandbrief op terug. Mochten er nog 
vragen zijn of je wil je graag aanmelden als lid van 
OR, dan kan dat via de mail: or.brandaris@ante.nl. 
 
 
Informatiemiddag herfstprotocol: 18 november 
Ieder jaar is er in oktober/november een voorlichting 
voor ouders/verzorgers van kleuters, die in de periode 
van 1 oktober t/m 1 januari in het vorige schooljaar 4 
jaar zijn geworden. Wij hanteren een protocol waarin 
vastgelegd is volgens welke criteria en procedures deze 
kinderen twee óf (bijna) drie jaar kleuteronderwijs 
krijgen.  

De middag is gepland op 
maandag 18 november van 
15.30 tot 16.30 uur. De 
betreffende 

ouders/verzorgers ontvangen  een uitnodiging voor 
deze informatiemiddag. 
 
De Kinderboekenweek 
Op woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek 
begonnen! Wij vinden het leuk en belangrijk  
om hier speciale aandacht aan te geven. Na een 
gezamenlijke opening gaan we in alle klassen verder 
werken aan dit thema.  Alle kinderen worden 
uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het 
prachtige thema van dit jaar:  ‘Reis mee’.  

Ieder kind mag iets inleveren voor de tentoonstelling in 
de grote hal.    
Dit jaar de uitdagende opdracht om iets te maken dat 
“Reizen of voertuigen” uitstraalt. Laat je fantasie maar 
de vrije loop. 
Halverwege  de Kinderboekenweek houden we ook 
weer de gezellige kinderboekenmarkt. Deze is dit jaar 
op woensdag 9 oktober van 11.45-12.15 uur. Boeken 
van de bovenbouw zijn ook erg welkom! 

Voor groep 1 t/m 4 vragen we ouders om mee te lopen 
over de boekenmarkt. Lukt dit niet, dan kunt u uw kind 
wat geld meegeven. Ze kunnen dan onder begeleiding 
van de leerkracht of een leerling uit groep 8 een boekje 
kopen.   
Natuurlijk is er in de Kinderboekenweek ook weer de 
voorleeswedstrijd. In groep 7 en 8 kunnen alle 
kinderen, die dit leuk vinden, zich opgeven om mee te 
doen. Er worden in beide klassen voorrondes 
gehouden, waarbij van iedere groep twee leerlingen 
worden gekozen om mee te doen aan de finale van de 
Brandaris. Drie juryleden hebben dan de moeilijke taak 
om de voorleeskampioen van de Brandaris te kiezen.   
 
Schoolbieb-actie 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de 
actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het 
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden 
het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze 
schoolbibliotheek uit te 
breiden met de nieuwste en 
leukste kinderboeken! Hoe 
meer ouders er meedoen, hoe 
meer boeken we kunnen 
uitzoeken!  
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

- U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of 
meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de 
winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon 
in op school.  

- Lever de kassabonnen t/m 16 oktober 2019 in 
op school. Wij leveren de kassabonnen in bij 
een Bruna-winkel.  

- Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering 
bij elkaar op en de school ontvangt een 
waardebon.  

- De school mag t/m 15 december 2019 voor 
20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 
Stagiaires  
Mijn naam is Lieke van der Weijden, ik ben 17 jaar oud 
en woon in Biddinghuizen. Momenteel zit ik in het 
tweede jaar van de opleiding MBO Onderwijsassistent 
in Harderwijk op het Landstede. Hiervoor loop ik sinds 
19 september stage bij groep 4 van De Brandaris. Ook 
ben ik af en toe bij groep 6, dit voornamelijk bij het 
individuele lezen met de kinderen. Mijn stagedagen 
zijn donderdag en vrijdag, en later in het jaar ook op 

woensdag. Ik vind het er erg leuk en 
heb zin in het komende jaar! 
 



 

Beste ouders/verzorgers, 
Misschien hebben jullie mij al wel 
gezien, maar ik ben de nieuwe stagiair 
in allebei de groepen 1/2. Ik wil mijzelf 
even voorstellen. Mijn naam is Demi 
van Luenen ik ben 17 jaar oud en woon 
in Biddinghuizen. Ik volg de opleiding 

onderwijsassistent op het Deltion College in Zwolle en 
zit nu in mijn 2e jaar. Ik vind het super leuk om de 
kinderen te helpen en met ze te werken. Ik loop iedere 
woensdag en donderdag stage. Op de woensdag zit ik 
bij juf Nicole (zeehonden) en op donderdag bij juf 
Greet (dolfijnen). 
In mijn vrije tijd speel ik volleybal, pas ik op en werk ik 
in een supermarkt. 
In de toekomst wil ik graag de PABO doen en hoop dan 
juf te worden. 
Ik kijk erg uit naar komend jaar! 
Groetjes Demi 
 
Hallo, 
Mijn naam is Kelly van Tienderen. Ik ben 21 jaar en 
kom uit Biddinghuizen. Ik ben derdejaars studente aan 
de katholieke pabo in Zwolle. 
Naast school vind ik het leuk om zelf te 
kunstschaatsen, maar ook om 
beginners training te geven 
Het komende half jaar loop ik 
stage in groep 3. Ik heb er 
ontzettend veel zin in en hoop op 
een leerzame en leuke tijd!  
 
Ik heet Cedric Oosterloo en loop stage in groep 5B. Ik 
ben de grote broer van Diluna uit groep 5A en ben 19 
jaar. Ik zit nu op Landstede in Zwolle. Vorig jaar heb ik 

mijn opleiding Sport en bewegen 
afgerond. Ik ben voetbaltrainer bij 
ASV Dronten. Zelf zit ik ook op 
voetbal. Ik heb erg veel zin in mijn 
stage op de Brandaris.   

 
Voetbal toernooi groep 6 
Woensdag 25 september hebben de kinderen van 
groep 6 meegedaan aan het voetbaltoernooi. Speciaal 
voor de maandbrief hebben ze hun belevenissen 
opgeschreven. 
 
Team Eredivisie 
Ons team en wij vonden het heel leuk om te 
voetballen. Het was heel spannend om te willen 
winnen. Uiteindelijk was het wel heel leuk, maar wel 
sportief gespeeld. 
Mayron en Jake 
 
 
 

Het voetbaltoernooi 
Wij hadden een voetbaltoernooi en het was super 
gezellig. Wij waren Brandaris 2. Wij hebben een paar 
wedstrijden gewonnen en een paar verloren. Alleen we 
waren het niet altijd eens met de scheidsrechter. We 
speelden 6 wedstrijden. We speelden met 10 spelers, 
Merle, Emma, Norah, Cheméne, Shayne, Maya, Fiene, 
Oscar, Lin en Thomas. We zijn tweede geworden van 
onze poule. En we kregen allemaal een vaantje. 
Norah, Merle en Emma 
 
Brandaris 3 
We probeerde zo sportief mogelijk te spelen. Soms 
mokken soms zweten. Veel verloren, weinig 
gewonnen. In ieder geval, het was uitdagend. 
We hebben heel goed samengewerkt. Het ging heel 
goed. We hebben goed over gespeeld en we hebben 
ons best 
gedaan. 
Het veld was 
haast 
vierkant. We 
hadden 1 
wissel, maar 
de 
tegenstanders 
tackelde wel 
veel, maar 
daar konden 
wij wel mee 
omgaan. 
Nynke en Lily 

 
Peuterochtend 
Vrijdag 27 september was er weer een peuterochtend 
op de Brandaris. Peuters mochten met hun ouders op 
school komen spelen om sfeer te proeven en een 
indruk van de school te krijgen. Terwijl ouders 
informatie kregen over de Brandaris, konden de 
kinderen knippen, kleuren, bouwen, lezen……kortom 
lekker spelen! Het 
was een hele fijne, 
informatieve en 
gezellige ochtend, 
waar we veel 
nieuwe peuters en 
hun ouders mochten 
begroeten. 
 

Nieuwe leden welkom bij Jeugdnatuurclub 
IVN-Afdeling Gemeente Dronten gaat één keer per 
maand met jongeren van 7 tot 12 jaar naar het bos om 
allemaal leuke en leerzame dingen in de natuur te 
doen. Omdat er elk jaar ook leden doorstromen naar 
het middelbaar onderwijs ontstaan er plaatsen die 



 

door nieuwe leden ingevuld kunnen worden. Op de 
1e woensdag van de maand zijn we in het Dorpsbos van 
Swifterbant en op de 3e woensdag van de maand in het 
Wisentbos van Dronten. We starten om 14:20 tot 
15:40 uur. 
Wil je mee doen, geef je dan op via onze 
website. www.ivn.nl/dronten 
 

Weeksluitingen 

Datum: Groep: 

04-10 Dolfijnen 

11-10 Zeehonden 

08-11 5A + 5B 

15-11 6 

22-11 7 

29-11 Intro Sint 

17-01 8 

24-01 1,2,3 Zing! (kleuters, 3, 5A, 7) 

31-01 3 

07-02 4 

06-03 Zeehonden/Dolfijnen 

13-03 Derde kleutergroep 

20-03 5A 

27-03 5B 

03-04 6 

24-04 7 

29-05 Ouderweeksluiting  

26-06 1,2,3 Zing! (kleuters, 4, 5B, 6, 8) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Studiedagen in oktober/november: 
18-10 Studiedag Ante (alle kinderen hele vrijdag vrij) 
26-11 Studiedag 21st Century Skills 

(alle kinderen hele dinsdag 
vrij) 

 
Overige data 

09-10    Boekenmarkt 
11-10    Voorleeswedstrijd op de Brandaris gr. 7/8 
21-10 Herfstvakantie t/m 25-10 
29-10    Jaarvergadering ouderraad met als thema  
               talentontwikkeling                          
08-11 Jarige leerkrachten 
10-11 Gezinsviering 
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 
 

Volgende maandbrief 

Donderdag 7 november 

 

Met vriendelijke groet, 

Fokke Bakker, Gerda Jochems. 

 

Oktober 2018 
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