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Woord vooraf 

Op de laatste dag van het schooljaar zijn leer-

krachten en kinderen overal in school bezig om 

alles in gereedheid te brengen voor volgend 

schooljaar. Er zijn nogal wat klassen en leer-

krachten die naar een andere plek verhuizen. 

Dat vraagt veel inpakwerk, stickerwerk, 

schoonmaakwerk en iedereen is daar met el-

kaar mee bezig, ondanks de hoge tempera-

turen buiten. Als de school vandaag uitgaat, 

beginnen de kinderen aan een lekkere, lange 

zomervakantie. Hopelijk doen ze daarin veel 

nieuwe ervaringen op, waarover ze bij terug-

keer in geuren en kleuren kunnen vertellen. De 

leerkrachten hebben morgen nog wat werk te 

doen en beginnen daarna aan hun vakantie. 

Het MT is volgende week ook nog een paar da-

gen bezig, vooral in verband met de verhui-

zing. Daarna beginnen ook zij aan een welver-

diende vakantie! 

We wensen iedereen een fantastische, mooie 

vakantie toe, samen met vrienden en familie 

en we hopen iedereen op 3 september weer 

gezond en wel terug te zien! 

Namens het team, 

John van Bemmelen  

 

Door de (verwachte) terugloop van ons leer-

lingen aantal zal in de toekomst het derde ge-

bouw – de Schoolwoningen - worden terugge-

geven aan de gemeente. Daarom moeten er 

meer groepen in het Hoofdgebouw worden 

gehuisvest. 

Dit vergt een enorme interne verhuizing, waar-

bij 19 klassen worden verhuisd. Dit gaat in de 

eerste week van de vakantie gebeuren, zodat 

er daarna kan wor-

den schoongemaakt 

en tot slot natuurlijk 

weer gezellig kan 

worden ingericht. 

Klaar voor een fris 

schooljaar 2018-2019!  
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19 juli Gezamenlijk afsluiten schooljaar op het 

plein om 15.10 uur 

23-24 juli Interne verhuizing  

27-31 aug Leerkrachten starten weer  

3 sept. Start schooljaar; u krijgt het Braambos 

jaarjournaal met alle informatie  die u 

nodig heeft voor het schooljaar waar-

onder de jaarkalender. 

13 en 17 

sept. 

Start- en kennismakingsgesprekken 

  

  

  

No. 08 

Verhuizing 



In het vorige Braambos-journaal hebben we de nieuwe schooltijden en TSO-invulling en betalingsregeling 

geïntroduceerd. Daarop zijn nog een aantal vragen binnengekomen. Hier willen we graag een toelichting 

op geven.  

Vraag: Hoe zullen de nieuwe schooltijden zijn?  

De schooltijden zijn per 3 september voor groep 1 tot en met 8:  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

Ochtend: 8.30 – 12.00 uur            Middag: 13.00 – 14.50 uur   

Lunch: thuis eten of TSO  

Woensdagochtend 8.30 – 12.30 uur 

Vraag: Is er alleen contante betaling van de TSO mogelijk? 

Ja, in elk geval de eerste periode van 10 weken is alleen contante betaling mogelijk. Wij treffen momenteel 

voorbereidingen om de betaling ook giraal/digitaal te laten verlopen. Daarbij zal de betaling achteraf gaan 

plaats vinden en betaalt u dus alleen voor werkelijk overgebleven dagen. Zodra we de keuze voor een pas-

send systeem voor onze school hebben gemaakt en dit in werking gesteld is, zullen we u informeren.  

 

Vraag: Hoe zal de betalingsregeling van de TSO de eerste tien weken zijn? 

 Er zijn twee mogelijkheden:  

1. Vooruit betalen van één of meerdere vaste overblijfdagen voor een periode van 10 weken á €1,50 per 

dag. Het vooruitbetalen kost dan €15,- per dag/10 weken. Bij twee vaste overblijfdagen zijn de kosten dus 

€30,- per kind, per periode van 10 weken, etc.  

2. Incidenteel overblijven met betaling via een strippenkaart á €2,00 per keer. Strippenkaarten kosten €20,00, 

voor tien keer overblijven.  

 

Wanneer een kind op één van de vooruitbetaalde dagen niet aanwezig is bijvoorbeeld door ziekte, kan het 

betaalde bedrag niet terugbetaald of op een andere dag gebruikt worden. Deze onvoorziene afwezigheid 

is in de korting opgenomen. Indien een leerling langere tijd afwezig is, bijvoorbeeld wegens ernstige ziekte, 

maken we vanzelfsprekend andere afspraken. 

Vraag: Waarom is er niet gekozen voor een continurooster? 

Omdat wij het belangrijk vinden voor de kinderen om de mogelijkheid te hebben rustig te eten en te spelen 

tijdens de lunch. Bij invoering van het continurooster wordt de lunchtijd vaak ingekort naar 20 minuten spelen 

en eten terwijl er een lesactiviteit wordt gegeven. Dit vinden wij niet bevorderlijk voor de leerlingen en de 

leerkrachten. Tevens vinden we het juist waardevol dat kinderen de optie hebben om naar huis te gaan en 

thuis een broodje te eten.  

Vraag: Waarom is er niet gekozen voor een eindtijd van 15.00 uur? 

Het doel van de nieuwe schooltijden is het terugbrengen van het aantal lesuren naar de landelijke stan-

daard van 940 uur per jaar. Elk jaar geven we iets meer lesuren omdat de kinderen soms ook een dag of 

middag vrij hebben tijdens onze studiedagen. Hoe meer lesuren we geven aan de kinderen, hoe meer we zo 

ook moeten compenseren in vrije dagen. Wanneer we tot 15.00 uur zouden doorgaan, zou dit 4 dagen x 10 

minuten x 39 weken = 6,5 extra vrije dagen voor de leerlingen opleveren. Dit zijn dagen waarop ouders op-

vang moeten organiseren. Daar kiezen we niet voor. En wanneer we om 14.45 uur zouden stoppen, komen 

we lestijd tekort.  

Vraag: is een uur lunchtijd niet te kort om thuis te gaan eten?  

We zijn het gewend om een uur en 15 minuten te hebben om thuis te gaan eten. Het voelt misschien heel 

kort om dat voortaan in een uur te gaan doen. Toch is een uur lunchtijd op andere scholen ook wel gebrui-

kelijk en haalbaar. De leerkrachten zorgen dat de leerlingen om 12 uur naar buiten komen.  

Vraag & antwoord schooltijden en TSO 
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Vraag: Betaal je ook voor vakanties en verplichte vrije dagen die tussen de vaste overblijfweken zitten?  

Nee, voor de vakanties en verplichte vrije dagen betaalt u uiteraard niet. Het jaar is verdeeld in 4 periodes 

van 10, 10, 10 en 9 weken. De overige weken zijn vakantieweken. Wanneer er in deze periode verplichte vrije 

dagen vallen, dan worden deze dagen in mindering gebracht op de kosten van die periode.  

Bijvoorbeeld: in de periode waarin tweede Paasdag (maandag) valt, zijn de kosten voor het vooruitbetalen 

van de 10 maandagen totaal €13,50, aangezien deze periode maar 9 maandagen bevat.  

 

Vraag: Er wordt gesproken over een gereduceerd tarief, maar we betalen nog steeds €1,50 per 

keer. Wat is dat dan voor korting?  
We bieden ouders die voor een periode van 10 weken hun dagen vooruit betalen een geredu-

ceerd tarief, ten opzichte van de prijs voor het incidenteel overblijven. Om de TSO te professionali-

seren hebben we een coördinator aangetrokken en zullen we meer materialen voor vermaak in 

de klassen aanschaffen. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. De MR heeft daarom ingestemd 

met een verhoging van de TSO-prijs naar €2,00 per keer. Echter, wij willen de kosten niet ineens 

drastisch verhogen en daarom de prijs voor de vaste TSO op €1,50 laten staan.   

 

Vraag: we betalen vooruit, wat als mijn kind een keer onverwachts afwezig is i.v.m. ziekte of ande-

re redenen?  

Wanneer een kind op één van de vooruitbetaalde dagen niet aanwezig is bijvoorbeeld door ziek-

te, kan het betaalde bedrag niet terugbetaald of op een andere dag gebruikt worden. Deze on-

voorziene afwezigheid is opgenomen in de prijs van €15,- per tien weken. Een rekenvoorbeeld: 

U betaalt 10 weken vooruit voor €15,- maar uw kind is een keer afwezig. Dat kost dan toch 

€1,50.  

U betaalt losse TSO-kosten á €2,00 per keer. Wanneer uw kind dan negen weken betaalt, om-

dat het een keer ziek is of bij iemand anders gaat eten, kost u dat totaal €18,-. Zelfs wanneer 

uw kind twee van de 10 dagen niet aanwezig zou zijn, dan is het vooruit betalen van €15,- 

voordeliger dan acht keer betalen van totaal €16,- middels de strippenkaart.  

Indien een leerling langere tijd afwezig is, bijvoorbeeld wegens ernstige ziekte, maken we vanzelf-

sprekend andere afspraken. Dan kunt u dit aangeven bij de TSO-coördinator en met haar in ge-

sprek gaan.  

 

Vraag: mijn kinderen blijven niet op vaste dagen over, kan dat ook vooruit betaald worden? 

Indien uw zoon of dochter wekelijks overblijft maar op wisselende dagen, dan kunt u dit bij het 

vooruitbetalen aangeven. Dan betaalt u dus 1 dag per week aan. De leerkracht administreert 

wanneer er van deze dag gebruik wordt gemaakt. Een eventuele tweede of derde keer overblij-

ven deze week kan middels het vooruitbetalen van nog een dag, of middels een strippenkaart.  

 

 

Vraag: wanneer kan ik het overblijven voor volgend schooljaar komen betalen? 

Op maandag 3 september, woensdag 5 september en vrijdag 7 september vanaf 14.30u en op 

dinsdag 4 september en donderdag 6 september vanaf 8.30u kunt u in school (hoofdgebouw en 

Braam) de overblijf komen betalen.  

 

 

Vraag: wat kan ik doen met ongebruikte strippen op mijn strippenkaart? 

Een strippenkaart met daarop nog ongebruikte strippen kunt u bij het betalen van de nieuwe over-

blijf meenemen. De niet gebruikte strippen worden als korting verrekend met de nieuwe overblijf-

kosten.  
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Nieuwe leerkrachten stellen zich voor….. 

Beste allemaal, 

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Christine Sarmiento, geboren in Delft en sinds een jaar 

woon ik met mijn gezin in Hoofddorp. Ik hou van reizen, lezen en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. 

Na jaren in Zwanenburg gewoond en gewerkt te hebben, ben ik blij dat ik op jullie 

school kan komen werken. Ik heb al veel ervaring in het onderwijs en heb net mijn stu-

die Orthopedagogiek met succes afgerond. Mijn passie is om kinderen te begeleiden 

in het proces van opgroeien en van het leren ontdekken van hun eigen talenten.  

Ik hoop jullie allemaal snel te ontmoeten! 

Groet, Christine Sarmiento 

 

Hallo ouders, 

Volgend jaar mag ik fulltime de juf van groep 8b zijn. Ik heb hier erg veel zin in. Groep 8 

is waar mijn hart ligt; CITO, kamp en musical zijn voor mij cadeautjes. Omdat ik zelf sinds 

ik klein ben al dans, kan ik dit talent goed gebruiken bij de musical. 

Wat ik het meest belangrijk vind, is dat de kinderen goed in hun vel zitten en met veel plezier naar school 

gaan. Zo presteer je immers het best. Ik ben dan ook een juf die veel met kinderen praat, ieder kind in zijn 

waarde laat, af en toe een grapje maakt, maar wel consequent is. Ik word dan ook vaak omschreven als: 

‘’Een grappige, vrolijke maar soms ook strenge juf.’’ Het laatste jaar is een spannend, maar erg leuk jaar! 

Ik heb er zin in en ik hoop de kinderen ook. 

Denise Borst 

 

Beste ouders van het Braambos, 

In het nieuwe schooljaar ga ik werken in een van de kleutergroepen en ik wil mij langs deze weg graag even 

voorstellen. Ik ben juf Hetty  

In ben op mijn negentiende begonnen als kleuterleidster op een school in Lisse en hier heb ik, met veel en-

thousiasme, gewerkt tot na de geboorte van mijn oudste dochter. Toen heb ik ontslag genomen en pas on-

geveer negen jaar later, toen mijn drie kinderen zelf naar de basisschool gingen  heb ik de draad weer opge-

pakt en ben weer gaan werken in de kleutergroep op de basisschool de Regenboog hier in Hoofddorp. 

Ook hier heb ik vele jaren en met heel veel plezier gewerkt.  Maar tijden veranderen, mijn eigen kinderen zijn 

inmiddels het huis uit  en ik ben ondertussen oma van bijna 6 kleinkinderen. Helaas is er op de Regenboog 

nog maar een enkele kleutergroep en was hier voor mij weinig plaats meer om met kleuters te werken. 

 Superfijn dat er bij jullie op de het Braambos een lege plek gekomen is en toen deze plek mij door het be-

stuur werd aangeboden, heb ik dit met beide handen aangepakt. 

Leuk dat er wel vier kleutergroepen zijn en het lijkt mij fijn om met andere collega’s  samen te werken zodat 

er voor de kleuters een veilige, gezellige en goede basis  zal zijn voor hun verder schoolloopbaan op het 

Braambos ! 

Tot ziens na de vakantie, 

Hetty van Santen 

De bidgroep... 
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Lieve ouders,  

Het afgelopen jaar was weer een bewogen jaar, er is veel gebeurd. Zo hebben jullie een kind voor het eerst 

naar school gebracht, of gaat jullie kind over naar de volgende groep, of heeft jullie kind net in de eind musi-

cal gespeeld en verlaat het Braambos. Misschien is jullie kind wel blijven zitten, of slaat hij of zij juist een groep 

over. Wat ook het geval is, dit zijn allemaal punten waar we voor mogen bidden, voor mogen danken, voor 

de troon van God mogen brengen. En dat is wat wij elke woensdag ochtend op school doen; wij bidden 

voor alle kinderen, leerkrachten, ouders en alles wat er zich afspeelt op en rondom school. 

Voor mij (Marc Hulsman) houdt dit avontuur helaas na ruim 12 jaar op, mijn jongste gaat nu ook naar het 

voortgezet onderwijs. Ik heb hier een hele mooie tijd gehad en heb veel meegemaakt, als ouder, als bidder 

en als lid van de MR. Ik heb de bidgroep zien slinken en weer zien groeien, erg bijzonder. Ik wil iedereen dan 

ook uit de grond van mijn hart bedanken voor alles. 

Na mijn vertrek zijn er nog 3 betrokken ouders in de bidgroep actief. Wilt u ook betrokken zijn bij de bidgroep, 

of er iets meer over weten, neem dan contact met ons op via bidgroep.braambos@gmail.com. 

Alvast een hele fijne en gezegende vakantie! De ouders van de bidgroep zien jullie graag volgend school-

jaar gezond en uitgerust weer terug.  

Met vriendelijke groet,  

Marja, Tina, Ewald en Marc 

mailto:bidgroep.braambos@gmail.com


Leerkrachten nemen afscheid... 

 

Lieve ouders en kinderen van Het Braambos, 

De afgelopen 7 jaar ben ik met ontzettend veel plezier naar mijn werk gegaan. Leuke lessen, gezellige ge-

sprekken en vooral veel enthousiasme. Ik heb erg veel geleerd, als vakleerkracht maar ook als groepsleer-

kracht. Het Braambos is vertrouwd en voelt echt als tweede thuis. Toch is het goed om nu een nieuwe uitda-

ging aan te gaan op het KSH. Ik ga jullie allemaal missen en wie weet kom ik jullie nog een keertje tegen. 

Liefs, Juf Suzanne 

 

Beste leerlingen en ouders, 

Na 15 jaar neem ik afscheid van Het Braambos. Het is tijd voor wat anders, voor een school dichter bij huis. Ik 

ga op de IJsbreker in Amsterdam werken. Ik krijg daar een groep 5. De groep waar ik op het Braambos ook 

begonnen ben, daarna jaren groep 6, 7, 8 en als laatste een stukje (vanwege zwangerschap) van groep 7 dit 

schooljaar. Ik heb vele gezinnen hun kinderen met heel veel plezier lesgegeven. Ik ga het vertrouwde van de 

school, kinderen, ouders en collega’s zeker missen. Maar ik kijk ook uit om met iets nieuws te  beginnen. Ik 

wens jullie allemaal en in het bijzonder groep 7B (laatste klas die ik heb lesgegeven) heel veel geluk, wijsheid 

en plezier toe. Geniet van de vakantie en wellicht tot ziens. 

Groetjes, Juf Marloes  

 

Tien jaar geleden begon ik op het Braambos in groep 1/2H. Met veel plezier heb ik een aantal jaar lesgege-

ven aan de kleuters. De jaren daarna heb ik ook lesgegeven in groep 3 en groep 5. In de tussentijd is er op 

persoonlijk vlak ook veel gebeurd. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen gekregen. Nu, na 10 jaar, is het tijd 

voor een nieuwe uitdaging. Na de zomervakantie ga ik werken op basisschool de Brug in Aalsmeer. Dit is een 

stuk dichter bij mijn huis, dus scheelt mij veel reistijd. Ik wil alle ouders hartelijk bedanken voor het vertrouwen 

in mij, en alle kinderen bedanken voor de leuke, gezellige jaren! Ik heb een leuke tijd gehad hier op het 

Braambos! 

Groetjes, Mariëlle Raadgever 

 

Beste kinderen en ouders,  

Na 14 jaren ga ik het Braambos verlaten. 14 jaar voelt aan als een mensenleven. Misschien letterlijk, want 

sommige van de kinderen die ik heb lesgegeven ken ik al van jongs af aan. Dat heb ik altijd erg bijzonder ge-

vonden, kinderen zo te zien opgroeien, vanaf hun jongste jaren tot nu, bij het afscheid van de basisschool. Ik 

heb altijd met veel plezier lesgegeven en ik neem heel veel leuke herinneringen en ervaringen mee naar mijn 

nieuwe school. Een nieuwe fase. Ik denk dat ik eraan toe ben.  Hierbij wens ik alle kinderen en ouders heel 

veel succes toe, en vergeet niet op zijn tijd een spel te spelen. Er is nog zoveel te ontdekken! 

Groetjes, Meester Patrick van Rheenen 

 

Lieve ouders en kinderen, 

Sinds ik moeder ben geworden ( april dit jaar) wil ik het liefst zo dicht mogelijk bij mijn kindje zijn. 

Daarom ga ik het braambos verlaten en begin ik volgend schooljaar op een school in Sassenheim. 

Met veel plezier heb ik 3 jaar op het Braambos  gewerkt. Natuurlijk ga ik de collega`s , kinderen en ook de 

ouders erg missen. Ik wens jullie een hele fijne vakantie en wie weet tot ziens. 

Groeten juf Yvonne 

 

Het Braambos is voor mij een warm bad geweest. In de bijna drie jaar dat ik les gaf op de school ( twee jaar 

stage, één jaar als leerkracht) heb mij ontwikkeld tot een volwaardig leerkracht. Dat heb ik te danken aan de 

ontzettend leuke en behulpzame collega's. Nu ga ik een nieuw avontuur aan als meester op een andere 

school. Daarnaast zal ik in de vakanties werkzaam zijn als reisleider. In te toekomt hoop ik nog veel meer te 

kunnen reizen omdat ik denk dat je van reizen het meeste leert. Iedereen alvast een fijne vakantie gewenst 

en wie weet tot snel.  

Groetjes, Luc 

 

Nog 1 weekje school en dan is het zo ver. Na 2,5 jaar ga ik het Braambos verlaten. Aankomend schooljaar 

ga ik werken in groep 5 op basisschool de Bronckhorst in Noordwijk. Dit is voor mij een stuk dichterbij huis. Ik 

heb het de afgelopen tijd enorm naar mijn zin gehad. Daar wil ik iedereen voor bedanken! Wie weet zien jul-

lie mij nog eens als ik een keer langs kom. 

Juf Malon de Kan -Groep 7B 

  

Beste ouders, 

Na 12 jaar met ontzettend veel plezier op het Braambos te hebben gewerkt, ga ik komend schooljaar een 

nieuwe uitdaging op een andere school aan. Ik kijk terug op een hele fijne tijd. Wie weet komen we elkaar 

nog eens tegen! 

Bedankt. Groetjes, Marijke Eckhard Pagina 5 



Nieuwe website online 

De website www.braambos.nl is vernieuwd. 

Op de site kunt u ook terecht voor allerlei prakti-

sche informatie zoals het vakantierooster en de 

studiedagen.  

Gedurende de vakantie zal ook de activiteitenka-

lender worden gevuld.  

Na vakantie ontvangt u allemaal een activiteiten-

kalender.  
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Broodje Engels 

Ook volgend schooljaar wordt op onze school in 

samenwerking met Happy Homework extra Engel-

se les aangeboden onder de naam ‘Broodje En-

gels’. De lessen Engels zijn geschikt voor de kin-

deren uit groep 1 t/m 8.  

 

De Engelse lessen worden volgend schooljaar op 

iedere donderdag tussen de middag van 12.00-

13.00 uur en/of iedere donderdag van 14.50-15.50 

uur, in een leslokaal bij ons op school aangebo-

den. De lessen zijn spelenderwijs met behulp van 

de Cambridge lesmethode ‘Super Minds’.  Super 

Minds werkt met aansprekende thema's, liedjes en 

spelletjes die passen bij de leeftijd van de kin-

deren. 

 

Aanmelden? 

Aanmelden kan altijd, op ieder moment in het 

schooljaar. Als u uw kind wilt aanmelden, dan kan 

dat via het aanmeldformulier op http://

happyhomework.nl/aanmelden. De eigen bijdra-

ge voor de lessen betreft €37,50 per maand. Een-

malig vragen wij €25,00 inschrijfgeld. 

Wilt u bij de aanmelding uw voorkeur qua tijdstip 

aangeven? 

 

 

Spaart u mee??? 

Vraag: spaart u mee? 

Het is nog een grote verassing maar…. In oktober 

hebben we een feest te vieren. Daarvoor hebben 

we iets nodig: grote lege wasmiddel- en wasver-

zachter flessen. Daarom vragen we u nu al: als u 

uw wasmiddelen of wasverzachter fles leeg heeft, 

wilt u deze dan alstublieft bewaren? We hebben er 

straks heel veel nodig. In ieder geval zo’n 170 stuks. 

Dus spaart u mee???? 

Studiedagen 2018-2019 

Volgend schooljaar zijn er vier studiemomenten 

ingepland. Dan zijn de kinderen vrij geroosterd. 

Hieronder hebben we die alvast genoemd, zodat u 

daar rekening mee kunt houden. Zet u ze in uw 

agenda? 

Colofon 
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Vrijdag 28 september Leerlingen middag 

vrij 

Vrijdag 5 oktober Leerlingen hele dag 

vrij 
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vrij 

Maandag 17 juni Leerlingen middag 

vrij 
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