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Een woord vooraf

Inhoud

De afgelopen week leek het
wel zomer, hoewel de lente
officieel nog moet beginnen.
De rapporten zijn uitgedeeld en
de oudercontacten inmiddels
afgerond. Hoewel het in
sommige opzichten een rustige
periode lijkt, zijn we achter de schermen vooral vooruit aan
het kijken. We zijn bezig met het team opstellen van een
nieuw vierjaren-schoolplan, waarin we verwoorden hoe
onze school zich in de komende jaren zal gaan
ontwikkelen en hoe we dat concreet vorm gaan geven.
Dat levert in het team mooie gesprekken op over het
onderwijs aan onze kinderen. Daarnaast gaan we als team
nadenken over de taakverdeling voor volgend schooljaar.
Ook is er begonnen met de procedure voor het werven
van een nieuwe directeur, waarover u meer leest in dit
Braambosjournaal.
En natuurlijk staat het gebeuren in de groepen nooit stil: in
de groepen 8 wordt er nu gerekend in
groepsdoorbrekende groepen op niveau, waardoor we
(nog) beter aan de onderwijsbehoeften van kinderen
kunnen voldoen. De groepen 5 zijn naar de kaasboerderij
geweest om te zien hoe kaas wordt gemaakt. En als u
echt de lente wilt zien, dan kunt u bij de Braam kijken naar
de tuinbakken, waarin de kleuters bollen hebben geplant
die nu al prachtig aan het uitkomen zijn! Kortom: het
Braambos bloeit en groeit! John van Bemmelen
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Kalender
-

4, 7 en 8 maart

-

Vrijdag 15 maart
Woensdag 20 maart
Donderdag 21 maart
Vrijdag 22 maart
Woensdag 27 maart

Bezoek van een auditor om onze kwaliteit te
meten en kunnen verbeteren
Landelijke staking – geen les
Stembureau op school
Kangoeroewedstrijd sterke rekenaars
Open Dag voor nieuwe ouders
Eurowijsdag – alle klassen les over geld
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Selectie procedure nieuwe directeur
We zijn de procedure om een nieuwe directeur te vinden gestart. Hiervoor heeft het bestuur
het bemiddelingsbureau Scolix in de arm genomen. Dit bureau heeft voor de vakantie
gesprekken gevoerd met teamleden en de MR. Aan de hand van de uitgesproken wensen
en doelen van de school wordt een profiel voor de directeur opgesteld. In maart zal de
vacature uitgezet worden. Ook is er een Benoemings Advies Commissie opgesteld. Deze
commissie bestaat uit de bestuurder van Meer Primair, een leerkracht, een MR ouder, een MR
leerkracht en een intern begeleider. Deze mensen krijgen een korte cursus om zo optimaal
mogelijk in gesprek te kunnen gaan met de kandidaten. De gesprekken zullen in april zijn,
waardoor we hopen in mei een nieuwe directeur te kunnen benoemen. Deze zal dan in het
nieuwe schooljaar starten en John van Bemmelen zal met ons het schooljaar 2018-2019
afmaken. We gunnen het Braambos een fantastische directeur!

Zeep enzo
Een verbeterpunt uit de ouderenquête is de hygiëne in de toiletten
en school. Hierin hebben we een aantal verbeteringen kunnen
aanbrengen. In de toiletten van de schoolwoningen en het
hoofdgebouw zijn nieuwe zeepdispensers en handdoekenrollen
opgehangen. In de Braam kiezen we er bewust voor om de kinderen te leren dat ze na het
toiletbezoek in de klas hun handen wassen. Ook zijn er in alle lokalen papieren handdoekjes
en zeepdispensers bij de wasbakken opgehangen. Alle toiletruimtes zijn voorzien van
luchtverfrissers en nieuwe wc-rol houders. Uiteraard bespreken we ook met de kinderen het
plassen-handen wassen regelmatig. Zo hopen we hierin verbetering aan te brengen. In de
schoolwoningen en de Braam is er ook een nieuw schoonmaakbedrijf gestart die met ons de
algehele hygiëne zal verbeteren.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad
In het vorige Braambosjournaal hebben we een korte beschrijving gegeven over de
samenstelling van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) en de Mr
(Medezeggenschapsraad). Per abuis is de foto van de oudergeleding weggevallen.
Vandaar dat we deze nu alsnog bijvoegen.
De oudergeleding van de MR van Het
Braambos bestaat uit (van links naar rechts):
Daphne van Houten, Taeke Kooiker, Gitta
Hermsen en Marilyn Thalen.

In het volgende Braambosjournaal
informeren we u over hoe de MR betrokken is
bij het selecteren van een nieuwe directeur.
Voor contact of vragen kunt u mailen met mr@braambos.nl
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Aankondiging open dag
Vrijdag 22 maart organiseren we een Open Dag voor nieuwe ouders. Wij laten onze mooie
school zien aan ouders die een school zoeken voor hun kind. Om deze open dag onder de
aandacht te brengen, vragen wij uw hulp. De beste promotie van de school is een gesprek
van ouder tot ouder. Kent u mensen met jonge kinderen in de buurt, wilt u dan een flyer van
de open dag in de brievenbus doen bij deze mensen? Of beter nog, ze de flyer geven en
uitnodigen om te komen kijken op school. De flyers liggen binnenkort bij de klassen om mee
te nemen en uit te delen. Daarnaast zullen we een uitnodiging via facebook verspreiden. Het
zou fijn zijn als u deze ook zou willen delen en/of liken. Alvast bedankt voor uw hulp!

Aankondiging voorstellingen
In de maand maart zijn de groepen 1,2 en 3, 4 aan de beurt voor een
voorstelling uit het Kunst & Cultuur menu. Op maandag 4 maart gaan de
kinderen van groep 1 en 2 kijken (en meedoen) naar de voorstelling Alle
liedjes met een stik erom. De voorstelling is tijdens school in de aula. In de
voorstelling zingen de kinderen klassieke en nieuwe kinderliedjes.
Op dinsdag 5 maart gaan de kinderen van groep 3 en 4 kijken naar en
meedoen met de minimusical Stamppot Sprookjesmix. Deze voorstelling is
gebaseerd op bekende sprookjes maar verloopt helemaal niet zoals je zou
verwachten. Ook deze voorstelling is tijdens school in de aula.

Project uitstellen
Tijdens het voorbereiden van onze projectweken kwamen we fantastische ideeën tegen, die
op korte termijn niet realiseerbaar zijn. Daarom is besloten onze projectweken te verschuiven
zodat we de kinderen een geweldig project kunnen bieden. Voor u betekent dit dat de
kijkmiddag van 14 maart verschoven wordt naar donderdag 16 mei van 16.00 tot 18.00 uur.

Trefwoord
Het thema “spreken” staat centraal. We lezen verschillende verhalen uit Matteüs en Lucas.
Wat zeg je? En hoe zeg je iets? Soms zeg je iets door stil te blijven. Soms is iets juist
nietszeggend. En heb jij je ‘hart op je tong’? Waar zeg je ‘ja / nee ’ tegen? En wat gebeurt er
als je ja zegt, maar nee doet? En voor sommige dingen zijn geen woorden…. Het is een mooi
thema om samen over na te denken en in gesprek te raken.

Gezocht: hovenier
Heeft u een hoveniersbedrijf of kent u een hovenier, dan zouden wij heel graag overleggen
of de hovenier iets kan betekenen in de uitvoering van de verbeteringen van het schoolplein.
Niet in de vorm van sponsoring, maar we zoeken een hovenier die we de opdracht kunnen
geven om de aanleg van het plein te gaan doen. Bent of kent u een hovenier, laat het ons
weten via: m.dejong@braambos.nl
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Bijzondere rekenlessen
Op donderdag 21 maart doet Het Braambos
mee aan de Kangoeroewedstrijd. Wat is de
Kangoeroewedstrijd? De kangoeroe komt uit Australië en
dat geldt ook voor deze wedstrijd. In 1980 is de wedstrijd daar als eerste georganiseerd. En in
1995 werd in Nederland de Stichting Wiskunde Kangoeroe opgericht. In eerste instantie
organiseerde W4Kangoeroe alleen de wedstrijd voor middelbare scholieren maar vanaf 2003
kunnen ook basisschoolleerlingen meedoen. Het doel van deze wedstrijd is om kinderen te
laten ervaren dat rekenen heel leuk en uitdagend kan zijn. Een aantal kinderen van onze
school zal hier deze dag aan meedoen. Zij mogen deze dag hun hersenen laten kraken en
ontdekken wat ze op het gebied van rekenen/wiskunde in hun mars hebben.
De tweede activiteit vindt plaats in de week van het geld. Deze is van 25 t/m 29 maart 2019.
Het doel van deze week is om leerlingen te leren omgaan met geld. Het Braambos staat op
27 maart in het teken van geld. Waar zijn we dan mee bezig? Winkeltje spelen, euromunten
bekijken, sparen van geld, uitgeven van geld, pinnen, vals geld, wisselkoersen en nog veel
meer. Het is leuk en zinvol om er thuis over door te praten met uw kind.

Wist u dat…








Orry Wakker al een tijdje iedere ochtend bij ons werkt? Orry is onze facilitair
ondersteuner en helpt onze conciërge Mario met klussen op school. Orry is niet direct
betrokken bij onze leerlingen. Hij heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Als school en
als stichting vinden we het belangrijk om mensen die niet gemakkelijk aan het werk
komen ook een kans te geven op een fijne werkplek. We zijn blij dat Orry ons helpt bij
allerlei klussen en wensen hem een fijne tijd op het Braambos.
Juf Hetty en juf Francine beide 65 zijn geworden? Daar hebben we een klein feestje
van gemaakt.
Juf Rennie Meyer nog ouder is? Zij is 75 en werkt als vrijwilliger op onze school.
We afscheid hebben genomen van juf Sophia Soellaart omdat zij met haar gezin
verhuist naar een nieuwe woonplaats? We wensen ze veel geluk.
Uw kind uit groep 3-4-5 nog steeds mee kan doen met het schaaktoernooi, door je
aan te melden bij corantijn@gmail.com (je hoeft niet echt goed te kunnen schaken.)
We afgelopen dinsdagmiddag en –avond weer een studiedag met het team
hebben gehad? We hebben gesproken over de resultaten van de Cito-toetsen, onze
rekenlessen, Growth en Fixed mindset, PBS, beredeneerd aanbod, de
oudercontacten, identiteit en de plannen voor volgend schooljaar.
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