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Een woord vooraf     

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Het jaar 2019 ligt bijna achter ons. Een jaar waarvoor 
plannen werden gemaakt. Plannen die soms heel 

anders uitpakten in het gezin of werk.  Persoonlijk kan ik 
terugkijken op een mooie start op Het Braambos.  

 
Maar nu is het tijd voor de kerstvakantie. Kerst is voor 

veel mensen een gezellige periode met het gezin en 
vrienden. Mooi, maar geen vanzelfsprekendheid in 
deze donkere tijd waar ook sprake is van 

eenzaamheid, verdriet en moeilijke situaties. In de 
afgelopen periode hebben wij met de leerlingen de 

kerstverhalen uit de bijbel gelezen en een beetje 
opnieuw met elkaar beleefd. Een flink contrast met 
wat er deze week in Hoofddorp is gebeurd. Het zal je 

man of kind maar zijn. Waar gaat het toch heen in ons 
land?  

 
Voor de één is het kerstverhaal niet meer dan een 

verhaal en voor de ander is het zijn geloof, zijn houvast 
en zekerheid dat de Schepper van hemel en aarde 
niet los zal laten wat Zijn hand is begonnen. Ik hoop 

dat dit laatste u rust geeft in deze donkere tijd. 
 

Namens het gehele team van Het Braambos wensen 
we u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020 

toe. 
 
Johan Alderden 

Directeur 
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Aanmeldingen 
Ouders gaan voor hun 

oudste/eerste kind soms laat tot 
de oriëntatie op een school 

over. Vanwege de planning en 

de groepsindeling is het van 
belang om op tijd in te 

schrijven. Kent u iemand die 

zich nog op een school moet 
oriënteren, laat ze dit dan 

weten! 

 

Nieuw op school 
1/2C Dvaughn Nicastia 
1/2D Ella Omar   

1/2C Vyana en Avaya Rienksma 
1/2C Sem Kolk 
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Agenda 
December 

- 20 
- 25 

- 26 

- 31 

Januari 

- 1 

- 6 
- 15,16 

 

Start kerstvakantie 
1e kerstdag  

2e kerstdag 

Oudejaarsavond 
 

Nieuwjaarsdag 

1e schooldag 
Definitieve adviesgesprekken groep 8 

 

Groep 5C denkt mee 

 

 

Onderwijsland is altijd in beweging. Bestaande 
lesmethodes worden nauwkeurig bekeken en aangepast 

en nieuwe methodes worden ontwikkeld. Groep 5C 

mocht onlangs meehelpen bij het ontwikkelen van een 
nieuwe methode. Onze taak was het maken en 

beoordelen van twee testlessen.  

 
Hun reacties spreken boekdelen ☺ 

“We hebben wereldoriëntatie gedaan.” Amelia  

“We vonden het leuk en leerzaam.” Sem, Saar en Dani 
 “Het was leuk maar ik mag er niet veel over vertellen, het is geheim.” Ishaan 

“Testlessen zijn leuk omdat je soms ook filmpjes kijkt en ze zijn een beetje moeilijk.” Luka 

“We gingen uit de filmpjes antwoorden halen en vragen beantwoorden.” Orla en Kim 
“We mochten veel samenwerken.” Eva en Teun 

“We mochten in een schriftje werken.” Tess en Chaein 

“Het is vermoeiend en ook wel weer leuk.” Elin 
“Wij vonden de testlessen niet zo leuk. Wij vonden de vakken los leuker.” Driek en Rick 

“Er kwamen mensen en die gingen naar ons kijken hoe het ging.” Dean en Isis 

“We mochten nog zeggen wat er beter moest en we konden spelletjes doen. En we 
hadden aan het eind spelletjes en boeken gekregen.” Nikki en Feline 

  

ICT wetenswaarigheden 

 

 

Binnen onze stichting Meer Primair was Het Braambos één van de 

twee scholen die dit schooljaar meededen in de pilot. Inmiddels 
beschikken we over een nieuwe inrichting van onze cloud en 

hebben ook verschillende groepen ouders kennisgemaakt met 
Microsoft Teams (klassenouders, MR en OR) met de nieuwe 
mogelijkheden. Aan de leerlingomgeving wordt gewerkt. 

 

De school beschikt over de digibordsoftware van Gynzy. Mooi om 
dit te kunnen gebruiken, maar dit vergt natuurlijk wel enige 

vaardigheden van de leerkracht. Even tussendoor organiseerden 
we een digitale presentatie voor de leerkrachten. Mooi dat de 

collega’s nog een plekje in hun agenda konden vinden. 

 

Ten tijde van de migratie (nov 2017) van de lokale schoolservers 
van Meer Primair naar de cloud was de office 365 cloud 

omgeving niet goed ingericht. Specifieke schoolinformatie was 
beschikbaar voor alle medewerkers van Meer Primair. Dit lek is 

inmiddels gedicht. Gelukkig betreft het een interne lek binnen de 
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organisatie. Voor leerlingdata gebruiken we Parnassys en niet de 
cloud Office365, vertrouwelijke data is dus niet vrij gekomen.  

 

Nieuwe chromebooks en tablets zijn in gebruik genomen. Deze 
devices zien we als een middel in ons onderwijs en geen doel op 

zich. 

 

 

Formatie wijzigingen / Personeel 
Aan het einde van dit kalenderjaar willen wij u informeren over een aantal wijzigingen in 

de formatie.  

• Vertrek Stephanie de Rijk (6A). Stephanie heeft aangeven in de laatste fase van haar studie 

te kiezen voor het jonge kind  (groep 1, 2 en 3). Deze wijziging heeft tot gevolg dat we deze 
week afscheid van haar hebben genomen. Stephanie zal haar opleiding vervolgen op CBS 

Tabitha, eveneens een school van onze stichting Meer Primair. Stephanie, we wensen je veel 

succes toe! 
Het was even puzzelen, maar we zijn blij dat we binnen het team een oplossing hebben 

gevonden. Deze oplossing ziet er als volgt uit voor de volgende groepen: 

5b Ma, di, do en vr: Jenneke Wor Wo: Christine Sarmiento 

5c Ma t/m vr: Simone Schilpzand   

6a Ma/di: Sonja Nauta Wo/do/vr: Anneke Lentink 

Sonja en Anneke hebben er zin in om het schooljaar te vervolgen. 

• Interne begeleiding/zorgcoördinatie (IB). Zoals u ziet is Christine bereid gevonden de 

vrijgekomen dag naast Jenneke in te vullen.  
Naast haar werkzaamheden in groep 5b wijzigen we de IB taakverdeling. Christine is wat 
betreft IB aanspreekpunt voor de leekrachten van de groepen 1 t/m 4. 
Marjolein van Leeuwen zal deze taak op zich nemen voor de groepen 5 t/m 8. Marjolein is 

nieuw op het Braambos en we hopen dat ze zich snel thuis zal voelen op onze school. 
Marjolein zal zich in de volgende nieuwsbrief zelf even verder voorstellen. 

• Groep 8b en 8c. We zijn blij u te kunnen melden dat Anja van der Veer vanaf 21 januari a.s. 

de lesgebonden taken weer gaat oppakken. Anja zal de verantwoordelijkheid voor de groep 

weer op zich nemen van di t/m vr. Fetske Verhagen blijft op maandag in de groep en zal de 
woensdag weer voor haar rekening nemen in groep 8B. Antoinette Borchers, Marieke Robson 

en Annemieke Kol wil ik van harte bedanken voor hun inzet. Voor Fetske zal het best even 

wennen zijn, groep 8C is ten slotte ook haar groep geworden.  

• Mario Commissaris hebben we in de laatste drukke periode van dit schooljaar even moeten 
missen. Hij vond het maar wat lastig om de touwtjes uit handen te moeten geven. Toch moest 

dat even. Soms kan een mens niet anders dan toe te moeten geven dat je lijf even niet meer 

kan. Collega’s bedankt voor de extra inzet die dit toch wel van jullie vergde. We hopen Mario 
is het nieuwe jaar weer te mogen begroeten. 

 

 

Bezoek aan verzorg- en verpleegtehuis in Floriande 

 

Op maandag 16 december heeft 

groep 4 van CBS het Braambos 
een bezoek gebracht aan het 

verzorg- en verpleeghuis in 
Floriande. De leerlingen hebben 

de afgelopen tijd op school 

verschillende liederen geoefend  

Rondom het thema kerstmis. In het restaurant van het verzorg- en verpleeghuis hebben de 

leerlingen de liederen gezongen voor de ouderen. De kinderen hebben nieuwe kerstliedjes 
gezongen, maar ook bekende liedjes die de ouderen konden meezingen. Zo ontstond tijdens het 

lied  ‘Midden in de winternacht’ een spontane samenzang van iedereen in de zaal. De kinderen 
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begeleidden het lied met verschillende muziekinstrumenten. Van tevoren hebben de kinderen op 
school allemaal een kerstkaart gemaakt. Na afloop van het zingen heeft ieder kind zijn kerstkaart 

overhandigd aan één van de ouderen in de zaal. Er vonden korte gesprekjes plaats en zelfs hier 

en daar een omhelzing. Het was voor zowel de kinderen als de ouderen een mooi samenzijn.   

 

Kerstviering 

We mogen met elkaar mogen terugkijken op een mooie kerstviering. Nieuw was toch wel dat de 

leerlingen van groep 7a en 7b de kerstmusical ‘Het Verhaal’ hebben opgevoerd. Jonas en Lieke 

gingen met hun ouders op pad om met de hele familie kerst te vieren in het hotel van hun 
(oud)oom Guus. Hotelkok Omar verzorgde een geweldig kerstdiners en ze bleven natuurlijk 

allemaal een nachtje slapen. In het hotel aangekomen is het al gauw gezellig. Alleen blijkt oom 

Guus met een probleem te zitten dat al heel lang geleden is ontstaan en hem al zijn leven lang 
achtervolgt. Eerst wil hij er niet over praten, maar als de familie blijft aandringen, vertelde oom 

Guus zijn bijzondere verhaal: het gebeurde ruim 2000 jaar geleden……… Wow, wat hebben de 

leerlingen geschitterd. Dit beloofd wat te worden voor de eindmusical van deze groepen ☺. 

 

Tot slot willen we de ouders die, op wat voor manier dan ook, de 
extra handen zijn geweest in de school hartelijk bedanken voor hun 

geweldige inzet.  
Op naar het nieuwe jaar! 

 

 

Colofon  
Nieuwsbrief december 2019  
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