
MAANDBRIEF oktober 2021

Beste ouders
En dan is het alweer oktober. De herfst is begonnen en
dat kunnen we merken. Hopelijk kunnen we ook nog
een beetje nazomeren.
De eerste periode van school is een periode geweest
met volop activiteiten. De startgesprekken, de
kanjerweek, de bruiloft van juf Nicole en natuurlijk het
grote feest rondom het 40 jarig bestaan van de
Brandaris. En wat een fantastisch feest was het. We
zagen alleen maar stralende koppies en hebben
genoten van een prachtige circusshow. Oke, een aantal
ouders loopt nu nog steeds met spierpijn rond, maar
dat was het zeker waard. Iedereen die op wat voor
manier dan ook heeft bijgedragen aan dit feest, willen
we natuurlijk heel hartelijk danken.

Even voorstellen

Mijn naam is Esmee Smit, ik ben 30 jaar en woon

samen met mijn man in Zwolle. Ik heb de opleiding

docent lichamelijke opvoeding aan de Hogeschool

Windesheim in Zwolle gedaan. De afgelopen drie jaar

heb ik gymlessen gegeven op verschillende

basisscholen in Hoogeveen en Zwolle. Naast

gymdocent wil ik ook graag groepsleerkracht worden!

Het lijkt mij erg leuk om de hele dag les te geven aan

dezelfde groep kinderen in verschillende vakken. Ik volg

een leerwerktraject via Ante en ben ontzettend blij dat

hierdoor mijn wens om groepsleerkracht te worden in

vervulling kan gaan.

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool om te

fitnessen en in het weekend loop ik 5 km hard. Door

het jaar heen probeer ik aan een

aantal hardloopevenementen in

Zwolle mee te doen. Inmiddels

heb ik al een aantal weken op de

Brandaris gewerkt en stage

gelopen. Dit is mij ontzettend

goed bevallen en ik hoop dit

schooljaar veel nieuwe dingen te leren en mijn ervaring

in te kunnen zetten. Op maandag en woensdag kunnen

jullie mij vinden in de Zeehonden groep, op dinsdag

geef ik gymlessen aan groep 3/4/5 en op donderdag

loop ik stage in groep 7a. Daarnaast volg ik in deeltijd

de pabo aan de KPZ in Zwolle.

Herfstprotocol

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 8 november van
15.30 tot 16.30 uur. De betreffende ouders/verzorgers
ontvangen  een uitnodiging voor deze
informatiemiddag.



Schoolbezoek Geurt Morren
Op woensdag 6 oktober krijgen we bezoek van onze
bestuurder Geurt Morren. Hij zal de hele dag op school
aanwezig zijn, om het reilen en zeilen op de Brandaris
te ervaren. Zo gaat Geurt in gesprek met ouders,
kinderen, leerkrachten, intern begeleider en de
directie. Ook brengt hij bezoekjes in de klassen en volgt
er een nagesprek met het hele team.

De Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober begint de Kinderboekenweek.
Wij vinden het leuk en belangrijk om hier speciale
aandacht aan te geven. Het thema van dit jaar is:
Worden wat je wil. Met dit thema wil de organisatie
benadrukken dat boeken kinderen alle ruimte geven
om te fantaseren over wat zij het allerliefste willen
worden, ongeacht welke beperkingen daar misschien
aan zitten in het echte leven.

Ieder kind mag weer iets inleveren voor de
tentoonstelling in de grote hal.  
Dit jaar de uitdagende opdracht om iets te maken, over
wat je wil worden. Laat je fantasie maar de vrije loop.
Halverwege  de Kinderboekenweek houden we
waarschijnlijk ook weer de gezellige
kinderboekenmarkt. Deze willen we dit jaar buiten
organiseren, mits het weer dit toelaat.
Natuurlijk is er in de Kinderboekenweek ook weer de
voorleeswedstrijd. In de groepen 7 en 8 kunnen alle
kinderen, die dit leuk vinden, zich opgeven om mee te
doen. Er worden in de klassen voorrondes gehouden,
waarbij van groep 7 en van groep 8 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. Over de Kinderboekenweek ontvangt u nog
verdere informatie via Parro.

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 6 t/m 17 oktober 2021 één (of meerdere)
kinderboek(en) bij Bruna in de winkel of op bruna.nl
en levert de kassabon in op school.
- Lever de kassabonnen voor 29 oktober 2021 in op
school. Wij leveren de kassabonnen in bij een
Bruna-winkel.
- Bruna telt de kassabon bedragen na inlevering bij
elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
- De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van
het totale kassabon bedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken voor onze
schoolbieb. Iedereen kan meesparen!

Sporttoernooien weer begonnen
Wat fijn dat we weer kunnen sporten met de kinderen.
Zo heeft groep 5 al meegedaan aan het atletiek
toernooi. De kinderen, ouders en leerkrachten hebben
genoten!

Groep 6 mocht meedoen aan het
voetbaltoernooi en sleepten een mooi 2e prijs in de
wacht. Goed gedaan toppers!

Bewegend leren...save the date!
Op 15 november zal er een ouderavond zijn op de
Brandaris. Deze zal voor een groot deel in het teken
staan van bewegend leren. De Brandaris is volop in
ontwikkeling en het bewegend leren is dit jaar een van
de speerpunten. Het team krijgt hier in oktober
scholing in, maar wij willen de ouders ook graag
meenemen in deze ontwikkeling. Dus zet de datum
alvast op de kalender (hij staat er nog niet op). Een
uitnodiging volgt nog.



Verjaardagen
Elk jaar vieren we de verjaardagen van de leerkrachten
uitgebreid met zingen in de hal door kinderen en
ouders en een feestje in de klassen. Omdat we nu nog
even voorzichtig willen zijn, vieren we dit jaar alleen
een feestje in de klassen. De dagen die op de kalender
gepland staan, komen hierdoor te vervallen. U hoort
van de leerkracht van uw kind via Parro wanneer de
verjaardag gevierd gaat worden in de klas.

Mededelingen vanuit de MR
Voor de rol van MR secretaris heeft Martijn Lenters zich
kandidaat gesteld. Mocht u zich ook kandidaat willen
stellen dient u dit uiterlijk 11 november 2021 kenbaar
te maken bij de MR door een mail te sturen naar
mr.brandaris@ante.nl

Indien er meerdere personen zich kandidaat stellen, zal
er tijdens de komende ouderavond een stemming
plaatsvinden.

Weeksluitingen

Sinds dit schooljaar mag er gelukkig weer één

ouder/verzorger per kind aanwezig zijn bij de

weeksluiting. Hier de data nog even op een rijtje:

Datum weeksluiting: Groep:
03-09 Kanjerweeksluiting
10-09 7B
17-09 6
01-10 5
08-10 7A
05-11 4
12-11 3
19-11 Pinguïns
26-11 Intro Sint
17-12 8
21-01 Dolfijnen
28-01 Zeehonden
04-02 7B

11-02 5

04-03 6
11-03 7A
18-03 4
25-03 3
08-04 Pinguïns
20-05 Dolfijnen
03-06 Zeehonden
10-06 Ouder Weeksluiting

Studiedagen

Datum Dagdeel – en welke
kinderen zijn vrij

Onderwerp

15-10-
2021

Groep 1 t/m 8 vrijdag
vrij

mentorentraining /
bewegend leren

06-12-
2021

Groep 1 t/m 8 maandag
vrij

lezen / digitale
geletterdheid/werken
vanuit doelen

03-02-
2022

Groep 1 t/m 8
donderdag vrij

toetsanalyse/ groepskaart

23-03-
2022

Groep 1 t/m 8
woensdag vrij

Studiedag Ante
basisscholen

24-06-
2022

Groep 1 t/m 8  vrijdag
vrij

voorbereiding nieuw
schooljaar

Overige data tot januari

06-10 Start kinderboekenweek
13-10 Boekenmarkt
14-10 Voorleeswedstrijd
15-10 Studiedag (alle kinderen vrij)
16-10 t/m 24-10 Herfstvakantie
26-11 Intro Sinterklaas
03-12 Sinterklaasfeest
06-12 Studiedag (alle kinderen vrij)
23-12 Kerstviering
24-12 Groep 1/2 vrij
24-12 Groep 3 t/m 8 vrij vanaf 12.15

uur
25-12 t/m 09-01 Kerstvakantie

Met vriendelijke groet,

Gerda Jochems


