
 

 
 

MAANDBRIEF DECEMBER 2019 

De laatste maand van 2019 alweer. En wat voor een 

maand.Allereerst het Sinterklaasfeest. Uit de 

verschillende talenten van meesters en juffen zijn we 

tot de conclusie gekomen dat Sint en de pieten heel 

veel (ontelbaar) talenten hebben. Gelukkig maar dat ze 

die talenten elk jaar weer inzetten op de Brandaris!  

En nu de voorbereidingen voor Kerstmis. Ook dit jaar 
zullen we op donderdagavond naar school gaan om 
gezellig samen te eten en naar een kerstspel te kijken. 
Uitgebreide informatie hierover ontvang u nog. 
Een gezellige maand dus, met volop activiteiten. En 
daarna lekker twee weken vakantie! 
Wij wensen u en uw gezin alvast goede feestdagen toe 
en een fijne kerstvakantie.  
 
Pieten met pensioen 
Onze pieten hebben aangegeven met pensioen te 
gaan. Dat vinden wij heel jammer, want al 15 jaar 
komen zij samen met Sinterklaas naar de Brandaris. En 
wat hebben we van ze genoten. Dit waren pieten met 
veel talent, waaronder oog hebben voor alle kinderen, 
ook de kinderen die een beetje bang waren. Zoals Lena 
van de kleuters het dit jaar zo mooi verwoordde: “Ik 
vind ze zo leuk”. Ja, wij 
vinden ze ook zo leuk. En 
wij willen ze ook hartelijk 
danken voor al die mooie 
momenten op de Brandaris. 
En natuurlijk ook voor het 
Pepernotenlied, dat gaat 
nooit meer uit ons hoofd. 
Lieve pieten, geniet van 
jullie pensioen. Dat hebben 
jullie verdiend! 
Sinterklaas komt volgend jaar dus met nieuwe pieten. 
We moeten even afwachten welke pieten dat zullen 
zijn, maar zeker is al wel dat dit roetveeg pieten zullen 
zijn. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen 
vinden we dit een mooi moment om deze keuze te 
maken. We hebben begrip voor een ieders standpunt 
in deze zaak, maar wij als Brandaris kiezen nu voor 
verandering.  
 
 
 

Kerst 2019…wie komt het koor versterken?? 

Elk jaar vormen ouders van de school een kerstkoortje 
en kinderen vinden dit geweldig. Dit koor zingt bij het 
binnen komen op kerstavond, maar ook tijdens de 
viering. Terwijl de kinderen in de klassen aan het 
kerstmaal zitten, eten de ouders van het kerstkoortje 
gezellig met elkaar in de teamkamer. Voor dit eten 
wordt gezorgd door de ouderraad. De vraag is: “Wie 
wil er meezingen in het koortje tijdens de 
kerstviering?” U hoeft echt niet over “VOICE” 
kwaliteiten te beschikken  
om mee te doen. Opgeven kan bij Lonneke Geling, 
Dionne Kruithof of juf Gerda. 
 
Kerstviering in de Ludgeruskerk 
Op 24 december is er een kerstviering voor kinderen in 
de Ludgerus kerk. Iedereen is van harte welkom! 
De viering begint om 19.00 uur. 
Wie wil mag ook meezingen in het koortje. De 
oefendata hiervoor zijn: 
Vrijdag 6 december, vrijdag 13 december en vrijdag 20 
december van 18.30 - 19.15 uur. 
 
Zieke kinderen op school  
Nu het herfst/winterseizoen is aangebroken zijn er ook 
meer kinderen ziek. Wij willen u vragen om kinderen 
die ziek zijn niet naar school te sturen. Vaak horen wij: 
“Hij/zij wilde zo graag”, maar een kind kan niet 
overzien hoeveel energie een dag school kost. Als je 
niet lekker bent, of diarree hebt is het echt niet fijn om 
op school te zijn. Zodra uw kind beter is, is het 
natuurlijk weer van harte welkom! 
 
 
 
 
 



 

Kerstvakantie 
De kerstvakantie begint op zaterdag  21 december  t/m 
zondag 5 januari. Vrijdag  20 december gaan de 
kinderen van de groepen 3 t/m 8 alleen ’s morgens 
naar school.  
De kinderen van groep 1/2 zijn vrijdag 20 december de 
hele dag vrij.  
 

 
Nieuwjaarskoffie 
Op maandag 6 januari is de school vanaf 8.30 uur open 
voor iedereen. 
Loop gerust even binnen om anderen uw wensen voor 
het komende jaar te doen toekomen. 
Wij zorgen ervoor, dat de koffie/thee voor u klaar 
staat. U kunt tot 8.45 uur in de klas terecht. De 
leerkrachten blijven hierbij zoveel mogelijk in de klas, 
om toezicht te kunnen houden. Om 8.45 uur starten 
we in alle groepen met de lessen. 
 
Nieuwe kleutergroep 
Na de kerstvakantie starten wij een derde 
kleutergroep. We zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen hiervoor. Het wordt het een oudste 
kleutergroep, de Orka’s genaamd. Ook zal er een 
nieuwe juf (Anke van der Vlag)) starten op de 
Brandaris. Zij zal samen met juf Nicole zorg 
dragen voor de Zeehondengroep. De ouders van de 
kleutergroepen zijn middels een brief op de hoogte 
gebracht. Hieronder stelt Anke zich even aan u voor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Anke van der Vlag, ik ben 25 jaar, 
onderwijsassistent en woonachtig in Marknesse. Vanaf 
6 januari ben ik werkzaam op De Brandaris en sta ik de 
maandag, dinsdag en woensdag voor groep 1. 
Daarnaast sta ik nog één dag voor de klas in 
Swifterbant, werk ik op de zaterdag bij de Welkoop en 
ben ik bezig met het afronden van 
de Pabo. Op mijn vrije avond 
train- of speel ik volleybal 
wedstrijden. Sinds 5 jaar ben ik 
werkzaam in het onderwijs, 
hiervan nu een half jaar bij 
stichting Ante. De kleuters zijn 
toch wel mijn favoriete groep en 
daarom heb ik enorm veel zin om 
te beginnen op De Brandaris.  
 
 
Nieuws vanuit de ouderraad 
Nieuwe voorzitter:  

Graag stel ik mijzelf in het kort aan u voor. Mijn naam 

is Ernestine Oostergo-Dolleman, moeder van Tim en 

Daan die op dit moment in groep 3 en 2 zitten. Vanaf 

oktober mag ik de rol van voorzitter vervullen. Net als 

alle andere leden vind ik het leuk om een bijdrage te 

leveren aan de verschillende activiteiten op school. Dit 

doen we echt met zijn allen, ook met uw hulp.  

 

Voor het gevoel zitten we al midden in de gezellige 

decembermaand. Op school heeft het deco-team weer 

gezorgd voor de gezellige aankleding in de centrale hal. 

Gisteren hadden we Sinterklaas en zijn Pieten op 

bezoek, wat een feest is dat altijd! Wij hebben de 

kinderen tijdens dit feest weer laten genieten van 

leuke en lekkere extra's. En nu op naar het kerstfeest, 

wij hopen u tijdens de traditionele kerstborrel op het 

schoolplein te zien.  

 

Denkt u ook aan de ouderbijdrage? Onlangs ontving u 
via Parro een brief hierover. Wij waarderen het zeer 
als u de bijdrage voor einde van het jaar overmaakt.  
 
Ook in 2020 blijven wij actief, om te beginnen 
maandag 6 januari met de Nieuwjaarskoffie. Zien we u 
dan?  
 
Diana, Dionne, Hilde, Ilse, Ines-Mirjam, Janneke, 
Lonneke, Sabrina, Yvette en Ernestine  
 
 

 

 

 



 

Weeksluitingen 

 

Datum: Groep: 

17-01 8 

24-01 1,2,3 Zing!  

31-01 3 

07-02 4 

06-03 Zeehonden/Dolfijnen 

13-03 Orka’s 

20-03 5A 

27-03 5B 

03-04 6 

24-04 7 

29-05 Ouderweeksluiting 

26-06 1,2,3 Zing! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedagen 
 

Datum: Dagdeel – en welke kinderen zijn vrij: 

27-01-2020 Werken vanuit doelen / talentontwikkeling 
Groep 1 t/m 8 maandag vrij 

11-03-2020 Personeelsdag Antebasisscholen 
Groep 1 t/m 8 woensdag vrij 

09-04-2020 Werken vanuit doelen / talentontwikkeling 
Groepen 1 t/m 8 donderdag vrij 

12-06-2020 Voorbereiding nieuw schooljaar 
Groepen 1 t/m 8 vrijdag vrij 

30-06-2020 Musical groep 8 
Groep 1/2 dinsdagmiddag vrij 

 

Overige data 

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 
 

 

 


