MAANDBRIEF maart 2020
Beste ouders,
De meteorologische lente is begonnen en wat zijn
we toe aan mooi weer. Zowel kinderen,
leerkrachten als ouders kunnen wel wat zon
gebruiken. In het kader van de
voorjaarsschoonmaak is er al flink gepoetst op
school. Afgelopen vrijdag hebben een aantal
ouders de kleuterklassen en de hal
schoongemaakt. Alles fris voor de tweede helft
van het schooljaar. Allemaal heel hartelijk dank!
De komende tijd staan er veel leuke dingen op
stapel. Zo beginnen de sporttoernooien weer, is de
projectweek door de hele school deze week van
start gegaan en ook de Koningsspelen zitten er al
vlot aan te komen.
Laat die lente maar komen, we hebben er zin in!
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?

Projectweken: “Het verhaal van de Brandaris”
Maandag 2 maart zijn wij gestart gegaan met het
project “Het verhaal van de Brandaris”.
Vakdocenten van de Kunstwerkplaats de
Meerpaal maken in samenwerking met de
leerkrachten en de kinderen twee animatiefilmpjes
vanuit de vraag: “Hoe ziet een ideale schooldag
eruit?”. Daarbij maken wij gebruik van
talentontwikkeling.
Elke groep levert een eigen unieke bijdrage.

De groepen 7 en 8 schrijven de twee verhalen die
de basis vormen voor de films.
De groepen 5a en 6 verwerken de verhalen in
twee animatiefilms.
Groep 5b maakt de muziek bij de animatiefilms.
De groepen 1 t/m 4 verbeelden de karakters uit de
twee verhalen.
Het worden vast twee fantastische filmpjes waarbij
samenwerking en creativiteit speerpunten zijn.
Studiedag Antebasisscholen
Woensdag 11 maart is er een personeelsdag voor
alle leerkrachten die aangesloten zijn bij de
organisatie Antebasisscholen, dus ook voor de
Brandaris leerkrachten. We hopen op een
inspirerende dag met leerkrachten van de andere
“Antescholen”, dat we veel van en met elkaar
kunnen leren.
Alle kinderen zijn deze woensdag vrij!
Sporttoernooien
Het voorjaar komt eraan en dus gaan we weer
sporten. Groep 8 begint met het handbaltoernooi
op 13 of 20 maart (eventuele finale op 22 maart)
en met een zwemtoernooi op 15 april, groep 7
gaat basketballen op 3 april, groep 6 gaat
hockeyen op 17 april en groep 5 gaat korfballen op
15 mei. Allemaal veel succes en plezier!

Ontruimingsoefening
In april staat op de Brandaris een
ontruimingsoefening ingepland. Dit wordt ook bij
de kinderen bekend gemaakt. Tweemaal per jaar
doen wij dat. Er komt nog voor de zomervakantie
een 2e(onaangekondigde!) ontruimingsoefening.

Kosten kleuterfeest, schoolreisje en
schoolkamp
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 19 juni. We
gaan naar kinderboerderij de Cantecleer in
Kampen. Hier zijn geen extra kosten aan
verbonden.
Op maandag 15 juni hebben de groepen 3 t/m 6
hun schoolreis. De kosten voor de schoolreis
(bus, entree en traktaties) bedragen € 30,- per
kind. De bestemming is dierenpark Amersfoort.
Het schoolkamp voor de groepen 7 en 8 is in mei.
Voor groep 7 is dat van 25 t/m 27 mei en voor
groep 8 van 27 t/m 29 mei. Voor het schoolkamp
zijn de kosten € 70,- per kind. Het schoolkamp zal
zijn in Epe en de kinderen verblijven in
kampeerboerderij “de Hertekolk”.
U krijgt over bovenstaande activiteiten later nog
gedetailleerde informatie.

-

We leren de kinderen dat hoesten/niezen
in de elleboog beter is dan in de hand.
We stimuleren het gebruik van papieren
zakdoekjes.
Als er andere informatie komt zullen we
daarop inspelen.

Deze maatregelen zijn natuurlijk altijd belangrijk,
maar nu zullen we er extra aandacht aan
besteden. Verder willen we graag op de hoogte
gesteld worden als er iets speelt in een gezin.
Op de sites van het RIVM(https://www.rivm.nl/) en
de overheid
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronav
irus-covid-19) is alle informatie te vinden.
Hierin staat onder andere dat de lokale GGD in
overleg met de lokale autoriteiten kunnen
adviseren om een school/onderwijsinstelling - of
een deel daarvan - te sluiten. Zonder advies van
de GGD of besluit van de burgemeester moeten
scholen/onderwijsinstellingen op grond van de
bekostigingsvoorwaarden onderwijs verzorgen.
En dat doen we dus ook.

Wij moeten binnenkort de eerste betalingen doen
bij de busmaatschappij en de kampeerboerderij.
Wilt u de verschuldigde bedragen a.u.b. vóór 10
april overmaken en 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!).
Coronavirus
De afgelopen weken zijn er veel ontwikkelingen
rondom het coronavirus geweest.
Natuurlijk zijn ook wij alert en nemen we
preventiemaatregelen:
- We zijn extra alert op het wassen van de
handen met zeep.
- We zorgen elke dag voor schone
handdoekjes.

Weeksluitingen
Datum
weeksluiting:

Groep:

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! (kleuters, 4, 5B,
6, 8)

Studiedagen 2020

Overige data

Datum:

Dagdeel – en
welke kinderen
zijn vrij:

Onderwerp:

11-03-2020

Groep 1 t/m 8
woensdag vrij

Antebasisscholen
personeelsdag

09-04-2020

Groep 1 t/m 8
donderdag vrij

Werken vanuit
doelen, digitale
geletterdheid

12-06-2020

Groep 1 t/m 8
hele vrijdag vrij

Voorbereiding
nieuw schooljaar

30-06-2020

Groep 1/2
dinsdagmiddag
vrij

In verband met
musical groep 8

Vakantierooster 2020
Vakantie

Periode
vanaf

Tot en met

Goede vrijdag / 2e
paasdag

10-04-2020

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

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
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 2306 (alleen ’s middags)
25-06 Wisselmiddag
29-06 Schoonmaakavond
30-06 Afscheid gr.8, gr. 1/2 ’s middags vrij
03-07 Laatste schooldag: sport en spel;
pannenkoeken maaltijd (12.15 uur
vakantie)

