
MAANDBRIEF september 2022

Weer begonnen
Maandag  29  augustus was het weer zover. De eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar. Voor veel
kinderen en ouders (maar ook leerkrachten) een
spannende
dag. Na zo’n
lekkere, lange,
warme
vakantie is het
best wennen
als je weer de
hele dag in de
klas hard moet
werken. Maar natuurlijk mochten eerst de vakantie
verhalen worden verteld. We hopen dat iedereen een
goede start heeft gemaakt en wensen alle kinderen en
ouders een heel fijn en gezond schooljaar toe!

Kiki

Op 11 augustus hebben
juf Janneke en haar
man IJsbrand een
prachtige dochter
gekregen, genaamd
Kiki. Het gaat heel goed
met Janneke en Kiki en
Nova en Jin zijn trots op
hun kleine zusje!
Gefeliciteerd en heel
veel geluk samen!

Schoolontwikkelingen
De Brandaris is volop in ontwikkeling. We willen u
meenemen in de ontwikkelingen die gepland staan
voor het schooljaar 2022-2023:

Visieontwikkeling
We gaan met het hele team onze visie en missie
kritisch bekijken en herijken. Is de visie zoals hij nu
geformuleerd is nog up to date, moeten er wellicht
aanpassingen gedaan worden en wat zijn dan onze
kernwaarden? Dit visietraject gaan we volgen onder
leiding van Nienke Horst van Hart voor onderwijs.

Burgerschap
Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en
-waarden van onze samenleving. De basisschool is de
uitgelezen plek om hiermee te oefenen. Daarnaast
heeft iedere school ook eigen normen en waarden. Het
is aan de school om burgerschapsonderwijs vorm te
geven vanuit de eigen visie en context.

Wij werken op de Brandaris elke dag aan burgerschap,
specifiek met de methodes Kanjertraining (sociale
veiligheid), Blink (wereldorientatie) en Kleur
(levensbeschouwelijk onderwijs). Dit jaar gaan we
verdieping aanbrengen door burgerschap doelgericht,
samenhangend en herkenbaar te integreren in de
school.

Voortgezet technisch lezen
Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode
voor het voortgezet technisch lezen in de groepen 4
t/m 8; Karakter.
In elk leeswerkboek staat een karakter, een personage,
centraal dat vanuit zijn of haar eigen wereld de
kinderen inspireert om te lezen.
In korte filmpjes op het digibord nemen de personages
de kinderen mee in hun (lees)wereld en vertellen ze
waarom lezen zo leuk is en wat hen voor hen betekent.
En via de gevarieerde teksten in leeswerkboek komt die
wereld tot
leven.



Kunst en cultuur
De Brandaris doet mee aan het CultuurPlus programma
van Fleck. CultuurPlus maakt het mogelijk dat ieder
kind betekenisvol cultuuronderwijs krijgt. Vorig jaar
hebben wij een cultuurplan geschreven, de methode
beeldende vorming “Laat maar zien”  ingevoerd en
muziek- en danslessen door een vakleerkracht
ingekocht.
Dit jaar gaan we door met met de implementatie van
de methode “Laat maar zien”. Zo gaat een
vakleerkracht “ spiegellessen”  geven, waar wij dan
weer van kunnen leren.
Verder gaan we voor de kinderen excursies op het
gebied van Cultureel erfgoed organiseren en verlengen
we de muziek- en danslessen.

Diepgaand analyseren van toetsresultaten IEP
Dit jaar maken we een vervolg met het goed leren
analyseren van toetsresultaten. Dit doen we onder
leiding van onze intern begeleider Suzanne en vooral
ook door leren van en met elkaar.

Een aantal ontwikkeltrajecten zijn al ingezet en willen
we borgen en verdiepen

Borgen “ Werken vanuit doelen”
We willen ons onderwijs beter afstemmen op de
onderwijsbehoeften van de kinderen. Door duidelijk te
hebben wat de leerlijnen per groep zijn, kun je deze
ook zichtbaar maken voor de kinderen (doelenbord).
Hier kunnen de kinderen dan gericht aan werken, wat
motivatie en zelfverantwoordelijkheid bevorderd. We
formuleren samen met de kinderen een missie en vijf
gedragsregels. Ook deze komen op het doelenbord te
staan.
Verder gaan we in alle groepen werken met een
trotsboek, waarin kinderen werkjes/activiteiten mogen
doen waar ze heel trots op zijn.

Borgen “ Bewegend leren”
Bewegend leren is een ontwikkeltraject op de
Brandaris.
Vanuit steeds meer onderzoek blijkt dat:
- Bewegend leren gezond is
- Door beweging de concentratie verbetert
- Bewegen leidt tot betere schoolprestaties
- Bewegen zorgt voor een beter zelfbeeld
- Bewegen toepassen in de klas voor meer plezier
zorgt.
Daarom werken wij toe naar minimaal twee keer per
week bewegend leren toe te passen in de groepen.
Ook gaan we een database ontwikkelen om al onze
ideeën en lessen goed te kunnen bewaren.

Borgen “ Talentontwikkeling”
We gaan talentontwikkeling verder uitdiepen. Elk kind
heeft talenten die het verdienen verder ontwikkeld en
benut te worden. Deze talenten geven het kind
eigenheid, maken het krachtig en zijn het vertrekpunt
voor leren. Maar deze talenten liggen niet altijd aan de
oppervlakte – pas als ze gezien worden, kunnen ze echt
benut worden. Wij gaan dit schooljaar met alle
kinderen talent gesprekken voeren, talent posters
maken en in twee periodes van vijf weken  gaan we
werken met talenturen door de hele school. De focus
ligt dit jaar op de talenturen. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat kinderen hun eigen talenten kunnen
toepassen in de talenturen?

Borgen “ Digitale geletterdheid”
In het schooljaar 2021-2022 is de lessenserie digitale
geletterdheid compleet gemaakt en krijgt elke groep 15
lessen. Deze lessen zijn uitgesplitst in
basisvaardigheden, informatievaardigheden,
mediawijsheid en computational thinking. In de leerlijn
digitale geletterdheid zijn de doelen terug te vinden die
per groep behaald dienen te worden. Dit jaar gaan we
ons ook verdiepen in Google for kids.

Nieuwe leerkrachten op de Brandaris

Even voorstellen:
Mijn naam is Carolien Graumans. Samen met
man Ruud hebben wij een biologische
boerderij en 2
dochters. In 2018 ben ik volledig thuis gaan
werken op het land en in de administratie.
Tot januari mag ik juf Janneke vervangen in
groep 3A op donderdag en vrijdag. Ik heb er
veel zin in om
weer met de kinderen
van groep 3 aan de
slag te gaan met lezen,
rekenen, schrijven en
nog heel veel
andere vakken. De
Brandaris voelt bekend
want onze eigen
kinderen hebben hier
ook op school
gezeten en ik heb hier met veel plezier
gewerkt. Super leuk om weer terug te zijn op
het oude warme
nest!



Even voorstellen:
Mijn naam is Dorien Gorissen, op donderdag
en vrijdag werk ik bij de kleutergroep, de
Pinguïns. Op maandag en dinsdag volg ik de
PABO in Rotterdam. Ik ben 26 jaar oud,
geboren in Gouda en daar ook opgegroeid. In
de zomervakantie ben ik naar Dronten
verhuisd om samen te gaan wonen.

Op jonge leeftijd was het
voor mij al een droom om
juf te worden! Ik vind het
leuk om de kinderen te
ondersteunen bij hun
eigen ontwikkeling. Ik ben
voorspelbaar en duidelijk
voor de leerlingen, de
leerlingen weten wat zij
van mij kunnen
verwachten. Af en toe een

grapje tussendoor, dat vind ik leuk!
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met familie
en vrienden, ik ben een gezelschapsmens! Ik
geniet van een wandeling door een
historische stad, het bos of op het strand. Ik
hou van spelletjes, sporten,  lekker eten, op
vakantie gaan en af en toe ook gewoon
lekkers niksen.
Ik hoop een leuke tijd tegemoet te gaan op de
Brandaris!

Even voorstellen:
Mijn naam is Marleen Meijer, ik ben 22 jaar en ik woon

in Dronten bij mijn ouders.

Dit schooljaar mag ik mijn eindstage doen in groep 4 en

dat vind ik hartstikke leuk!

Ik volg de PABO op Hogeschool KPZ in Zwolle en ik zit

nu in mijn laatste jaar, hopelijk heb ik aan het eind van

het schooljaar mijn diploma behaald en mag ik eindelijk

zelfstandig voor de klas staan, dat is dan een droom die

uitkomt!

In mijn vrije tijd speel ik

graag piano, speel ik

spelletjes of lees ik graag

een boek op de bank. Ook

hou ik ervan om met

vrienden af te spreken!

Ik kijk ernaar uit om dit

schooljaar op de Brandaris

te werken en mijn kennis, talent en passie over te

dragen naar de kinderen.

Startweek Kanjertraining

Op de Brandaris werken we in alle groepen met de

Kanjertraining. Ouders, kinderen en leerkrachten willen

graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen

zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De

Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties.

De kinderen leren bij de Kanjertraining o.a. met

gevoelens van zichzelf en anderen om te gaan, zich

voor te stellen, te presenteren, complimenten geven en

ontvangen, grenzen aangeven, samen te werken,

vriendschappen te onderhouden en proberen de ander

te begrijpen.

De tweede schoolweek, de week van 5 september is de

Kanjer Startweek, in deze week staat de Kanjertraining

centraal. Er worden lessen gegeven, oefeningen en

spelletjes gedaan en gesprekken gevoerd. Dit om elkaar

beter te leren kennen en begrijpen en ervoor te zorgen

dat iedereen zich fijn voelt op de Brandaris!

Startgesprekken
In september staan de startgesprekken gepland. U
ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Klassenavonden voor ouders
In  oktober staan onze ouderklassenavonden gepland.
Hoe we hier vorm aan gaan geven, hoort u op een later
tijdstip via Parro.

Parrokalender / privacy voorkeuren
Deze week hebben alle oudsten van het gezin een
papieren kalender meegekregen met daarop de
jaarplanning van school. Deze jaarplanning is digitaal
ook te vinden in Parro, onder het tabblad agenda.
In Parro kunt u ook uw privacy voorkeuren aangeven,
zodat wij weten of er bijvoorbeeld foto’s van uw kind
op Parro of Facebook mogen worden gezet. De
voorkeuren die u vorig jaar heeft aangegeven worden
automatisch meegenomen naar dit schooljaar. Heeft u
niets aangegeven, dan heel graag dit nog even doen.
Dit kan natuurlijk ook als u iets wilt veranderen. U kunt
dit doen bij het kopje instellingen/privacy voorkeuren.



Mailadressen leerkrachten.
Hieronder staan de school mailadressen van de
leerkrachten. U kunt ons hierop bereiken of via Parro.
Gelieve niet de privé app van medewerkers te
gebruiken

Juf Netty netty.delorm@ante.nl
Juf Tilly tilly.lindenbergh@ante.nl
Juf Greet greet.wierda@ante.nl
Juf Wilma wilma.evers@ante.nl
Meester Marcel marcel.boelens@ante.nl
Juf Mayke mayke.zuidhof@ante.nl
Juf Anja anja.nonhebel@ante.nl
Juf Gerda gerda.jochems@ ante.nl
Juf Nicole nicole.remijnse@ante.nl
Juf Kelly kelly.brouwer@ante.nl
Juf Helga helga.deruiter@ante.nl
Meester Rob rob.willems@ante.nl
Juf Rian rian.slot@ante.nl
Juf Saskia saskia.kirschstein@ante.nl
Juf Janneke janneke.ooms@ante.nl
Juf Wendy wendy.doorn@ante.nl
Juf Suzanne suzanne.klaver@ante.nl
Meester Bastiaan bastiaan.denbakker@ante.nl
juf Johanna johanna.vandongen@ante.nl
juf Dorien dorien.gorissen@ante.nl
juf Carolien carolien.graumans@ante.nl
juf Marleen marleen.meijer@ante.nl

Kinderboekenweek.
Op 5 oktober start de Kinderboekenweek, met als
thema: Gi-Ga-Groen!
Over de kinderboekenweek ontvangt u nog uitgebreide
informatie in een aparte brief. Wel willen we alvast
even de boekenmarkt aankondigen op woensdag 12
oktober. Over hoe we daar dit jaar invulling aan gaan
geven, wordt u  op een later tijdstip geïnformeerd.
Misschien kunt u (samen met uw kind) alvast even
kijken welke kinderboeken (geen boeken voor
volwassenen!) er in de verkoop kunnen. Een ander kan
er weer erg blij mee zijn.

Peuterochtend

Vrijdag 30 september is het peuterdag. Over hoe we

daar dit jaar invulling aan gaan geven, wordt u op een

later tijdstip geïnformeerd.

Vakantierooster 2022-2023

Vakantie Periode vanaf Tot en met 
Herfstvakantie 15-10-2022 23-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 08-01-2023
Voorjaarsvakantie 25-02-2023 05-03-2023
Goede vrijdag /
Tweede Paasdag

07-04-2023 10-04-2023

Meivakantie 22-04-2023 07-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 21-05-2023
Tweede
Pinksterdag

29-05-2023 

Zomervakantie 22-07-2023 03-09-2023

Studiedagen 2022-2023

Datu
m:

Dagdeel – en welke
kinderen zijn vrij:

Onderwerp:

14-10-
2022

Groep 1 t/m 8
vrijdag vrij

Visieontwikkeling

05-12-
2022

Groep 1 t/m 8
maandag  vrij

Visieontwikkeling/
Digitale geletterdheid/
Werken vanuit doelen

07-02-
2023

Groep 1 t/m 8
dinsdag vrij

Toetsanalyse/
Groepskaart

22-03-
2023

Groep 1 t/m 8
woensdag vrij

Studiedag Ante
basisscholen

17-05-
2023

Groep 1 t/m 8
woensdag vrij

Bewegend leren/
Kanjertraining

30-06-
2023

Groep 1 t/m 8
vrijdag vrij

Voorbereiding nieuw
schooljaar
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Jaarplanning 2022-2023

02-09 Rommelmarkt
05-09 Kanjerweek
14-09 Atletiektoernooi groep 5
19-09 Startgesprekken
20-09 Startgesprekken
21-09 Voetbaltoernooi groep 6
29-09 - 30-09 Sportdag 7/8
30-09 Peuterochtend
03-10 Ouderklassenavond  groep 3 en 4
04-10 Ouderklassenavond groep 5 en 6
05-10 Start kinderboekenweek
10-10 Ouderklassenavond kleuters en groep 7 en 8
12-10 Boekenmarkt
13-10 Voorleeswedstrijd op de Brandaris
14-10 Studiedag (alle kinderen vrij)
15-10 t/m 23-10 Herfstvakantie
16-11 Boomplantdag groep 7
25-11 Weeksluiting intro Sinterklaas
02-12 Sinterklaasfeest
05-12 Studiedag (alle kinderen vrij)
22-12 Kerstviering
23-12 Groep 1/2 vrij
23-12 Groep 3 t/m 8 vrij vanaf 12.00 uur
24-12 t/m 08-01 Kerstvakantie
09-01 Inloop met nieuwjaarskoffie en thee
07-02 Studiedag (alle kinderen vrij)
13-02 Rapportgesprekken
14-02 Rapportgesprekken
17-02 Meester en juffendag/Carnaval
25-02 t/m 05-03 Voorjaarsvakantie
14-03 Zwerfvuilactie groep 5
15-03 Boomplantdag groep 6
15/22-03 Handbaltoernooi groep 8
22-03 Studiedag Ante basisscholen (alle kinderen vrij)
24-03 Finales handbal
31-03 Fancy Fair
05-04 Basketbaltoernooi groep 7
07-04 Goede Vrijdag (iedereen vrij)
10-04 Tweede Paasdag (iedereen  vrij)
18-04 IEP eindtoets groep 8
19-04 IEP eindtoets groep 8
19-04 Hockeytoernooi groep 6
21-04 Koningsspelen
22-04 t/m 07-05 Meivakantie
10-05 Korfbaltoernooi groep 5
17-05 Studiedag (alle kinderen vrij)
18-05 t/m 19-05 Hemelvaart (iedereen vrij)
22-05 Schoolreisje groep 3 t/m 6
22 t/m 24-05 Schoolkamp groep 7
24 t/m 26-05 Schoolkamp groep 8
29-05 Tweede Pinksterdag (iedereen vrij)
06-06 t/m 09-06 Avond4daagse
23-06 Kleuterfeest
30-06 Studiedag (alle kinderen vrij)
10-07 Rapportgesprekken
11-07 Rapportgesprekken
13-07 Wisselmiddag
18-07 Afscheid groep 8A
19-07 Afscheid groep 8B
21-07 Sport- en spel, pannenkoeken, 12.00 uur alle kinderen vrij

Volgende maandbrief: 7 oktober

Met vriendelijke groet,

Gerda Jochems


