MAANDBRIEF april 2022
Beste ouders/verzorgers,
Wat een mooie maand maart, met veel zon
(en oké ook een beetje sneeuw), hebben we
achter de rug. Dit hadden we na alle grijze
dagen echt even nodig. En je merkte het
meteen, iedereen werd vrolijker en kreeg
meer energie, kinderen, ouders en
leerkrachten. Wat doet een zonnetje dan toch
goed. Zo’n goed gevoel is wel dubbel als je
weet dat het op een andere plek helemaal
niet zonnig is. Dat mensen daar moeten
vrezen voor hun leven of dat van hun familie
en geliefden. Dat geeft een machteloos gevoel
en je zou zo graag iets willen doen. Een groep
mensen uit Oekraïne wordt opgevangen in het
Koetshuis in Biddinghuizen. Meerdere
groepen van de Brandaris hebben
kunstwerkjes, tekeningen en vlaggetjes
gemaakt om het Koetshuis te versieren. Dit,
om deze mensen een warm welkom te geven.
Vanaf volgende week gaan we ook geld
inzamelen voor Oekraïne. Dit doen we door
een grote actie koekjes, taarten en cakes
bakken te organiseren.
Hoe deze actie eruit zal zien, kunt u lezen in
de brief die meegestuurd wordt met deze
maandbrief.

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?

Natuurlijk is niemand verplicht om mee te
doen, maar we hopen wel dat er op de
Brandaris veel bakkers aan de gang zullen
gaan, want:

Weeksluiting ouders
Ieder jaar verzorgen ouders van onze school
een weeksluiting voor de kinderen en elk jaar
is dat weer een groot succes!
Wij hebben deze weeksluiting gepland op
vrijdag 10 juni . We hopen dat er weer een
enthousiaste groep ouders bereid is, om er
een mooie voorstelling van te maken! U kunt
zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw
kind of bij juf Gerda.

Heel Brandaris Bakt!

Sporttoernooien
De sporttoernooien gaan weer beginnen. Wat
fijn dat het weer kan!
Op 6 april is er basketbal voor groep 7, op 13
april hockey voor groep 6 en op 11 mei korfbal
voor groep 5.
Allemaal heel veel plezier!

Koningsspelen
Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. Alle
kinderen mogen die dag in het oranje naar
school komen. We beginnen de dag in de klas,
daarna gaan we samen naar de hal waar we
hoog bezoek verwachten. Natuurlijk zijn
ouders hierbij van harte welkom. Vervolgens
gaan we buiten de vlag hijsen en zingen we
het Wilhelmus (ouders die mee willen
zingen…graag!).
Daarna staat er in
elke klas weer een
lekker en gezond
ontbijt klaar. Na
het ontbijt is het
tijd voor het
sportieve
gedeelte. De
groepen 5 t/m 8
vertrekken naar de
sportvelden en de groepen 1 t/m 4 zullen op
ons eigen plein sportief aan de slag gaan.
IEP eindtoets
Woensdag 20 en donderdag 21 april staat
voor groep 8 in het teken van de IEP
eindtoets. De IEP eindtoets is een papieren
toets die de verplichte onderdelen lezen,
taalverzorging en rekenen meet en wordt
afgenomen in twee dagdelen van ongeveer
twee uur. De toets bestaat uit leuke teksten en
heldere vragen. Op deze manier probeert IEP
zoveel mogelijk spanning weg te halen bij de
leerlingen, zodat ze echt kunnen laten zien op
welk niveau ze zitten.
Uiteraard zijn de verwijzingen voor het
voortgezet onderwijs al rond. De uitslag van
de IEP eindtoets gaat hier in principe niets
meer aan veranderen, tenzij leerkracht en
ouders samen anders besluiten.

Schoolreis, schoolkamp, kleuterfeest
In juni vinden het kleuterfeest, het
schoolreisje en het schoolkamp plaats. Wat
fijn dat het allemaal weer door kan gaan!
Op vrijdag 17 juni is het kleuterfeest voor de
Zeehonden, de Dolfijnen en de Pinguins. Zij
gaan naar Kinderboerderij de Cantecleer in
Kampen. Hier zijn verder geen kosten aan
verbonden.
Ook op maandag 13 juni hebben de groepen 3
t/m 6 hun schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan
naar Julianatoren in Apeldoorn. De groepen
5 en 6 gaan naar Slagharen.
De kosten voor de schoolreis (bus, entree en
traktaties) bedragen € 35,- per kind.
Het schoolkamp voor groep 7 is van 13 t/m 15
juni en voor groep 8 van 15 t/m 17 juni. Het
schoolkamp is in Ermelo en de kinderen
verblijven in kampeerboerderij “de
Aalbertshoeve”.
Voor het schoolkamp zijn de kosten € 80,- per
kind.
U krijgt over bovenstaande activiteiten later
nog gedetailleerde informatie. Aangezien wij
de eerste aanbetalingen al moeten doen
ontvangt u binnenkort ook een betaalverzoek
via Parro.

Ouderavond bewegend leren

Bewegend leren staat in de kijker, en terecht!
Beweging brengt niet alleen je lichaam, maar
ook je brein in beweging! Het is dus een
logische stap meer beweging in ons onderwijs
te verwelkomen. De ouderavond over
bewegend leren is door corona in het najaar
niet doorgegaan. Maar we hebben een
nieuwe datum, nl. 16 mei.
Op die avond zullen leerkrachten u
meenemen in ons traject bewegend leren op
de Brandaris. Waarom doen we het en
waarom geloven we hier zo in. Ook zult u
filmpjes zien van kinderen die met bewegend
leren bezig zijn. Zaterdag gaan drie van onze
leerkrachten naar een congres Bewegend
leren, waar onder andere Prof. dr. Erik
Scherder zal spreken over het belang van
beweging voor het brein. Ze hopen hier veel
van te leren en inspiratie op te doen voor ons
eigen traject.
Meer hierover op 16 mei. We hopen dat veel
ouders zullen komen.
Een uitnodiging voor deze avond volgt op een
later tijdstip.
Fancy Fair
Zoals in de maandbrief van februari al gestaan
heeft, gaat de Fancy Fair op 1 april niet door.
We zijn aan het denken over een andere leuke
activiteit. U hoort hier op een later tijdstip
meer over.

Vakantie/vrij
vrij:

vanaf:

t/m:

Goede vrijdag/Pasen

15-04-22

18-04-22

Meivakantie

23-04-22

08-05-22

Hemelvaart

26-05-22

27-05-22

Pinksteren

06-06-22

Zomervakantie

16-07-22

28-08-22

Studiedagen

datum:

dag:

onderwerp

24-06-2022

vrijdag

voorbereiden
nieuw schooljaar

Jaarplanning
06-04
13-04
15-04
18-04
20-04
21-04
22-04
23-04/08-05
11-05
26-05/27-05
31-05/03-06
06-06
10-06
13-06
13-06 t/m 15-06
15-06 t/m 17-06
17-06
24-06
04-07
05-07
07-07
11-07
12-07

12-07
15-07

Basketbaltoernooi groep 7
Hockeytoernooi groep 6
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
IEP eindtoets groep 8
IEP eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Korfbaltoernooi groep 5
Hemelvaart (iedereen vrij)
Avondvierdaagse
Pinksteren (iedereen vrij)
Ouder Weeksluiting
Schoolreisje gr. 3 t/m 6
Schoolkamp groep 7
Schoolkamp groep 8
Kleuterfeest
Studiedag (kinderen vrij)
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Wisselmiddag
Musical voor de
kinderen van de Brandaris
12.20 uur musical voor
belangstellenden
(kleuters 12.15 uur vrij)
19.15 uur afscheid groep 8
Sport en spelochtend, vanaf
12.15 uur vakantie

Volgende maandbrief: 13 mei
Met vriendelijke groet,
Gerda Jochems

