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Een woord vooraf     

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

In de afgelopen periode hebben de leerlingen van de 

groepen 3 t/m 8 de M toets van Cito gemaakt en hebben 

de leerkrachten van de groepen 1/2 hun observaties 

verwerkt in het volgsysteem KIJK.  

 

Voor de voorjaarsvakantie ontvangt u het rapport met een 

nieuwe toelichting voor de groepen 3 t/m 8. Goed onderwijs 

betekent dat we voortdurend de cyclus doorlopen van Plan 

-> Do -> Study -> Act. Op maandag na de voorjaars-

vakantie is de school in dit kader dicht en hebben wij een 

studiedag waarop we als team in gesprek gaan over ons 

onderwijs. We bevragen elkaar en de verkregen tips worden 

verwerkt in het onderwijsaanbod van de leerkracht. 

 

In januari hebben we als Braambos niet twee, maar één 

dag de deuren gesloten. We realiseren ons goed dat dit 

voor u niet eenvoudig is en zijn blij met het begrip van veel 

ouders. De problematiek is groot, in de afgelopen weken 

hebben we verschillende malen een beroep moeten doen 

op ons ondersteuningsteam (onderwijsassistenten en 

leerkrachtondersteuners) om de leerlingen binnen onze 

mogelijkheden van onderwijs te voorzien.  

 

In deze nieuwsbrief ook aandacht voor de nieuwe App van 

het communicatieplatform dat wij gebruiken. Vriendelijk 

verzoek deze te downloaden en te installeren. Zorg dat u 

geen bericht van ons mist. 

 

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 
Moussa Aissaoui (1/2D) 

Jayden Jankie (1/2B) 

Tess Allis (1/2A) 

Alex Tse (1/2A) 

Nessim el Haddouchi (1/2D) 

Khadija Houliche (4B) 

Youssef Houliche (7A) 
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Agenda 
Februari 

 17-21 

 24 

 

Maart 

 19 

 23,24 

 

Voorjaarsvakantie 

Studiedag (als team evalueren we de ontwikkeling van onze 

leerlingen in het 1e halfjaar) 

 

Kangaroewedstrijd groep 4 t/m 8  

Leerlingen vrij i.v.m. Kanjertraining docenten  

 

 

Nieuwe schoolapp 

 

Onze nieuwe App is 10 februari uitgekomen onder de naam SchoolsUnited. 

Daarmee is het mogelijk dat ouders en leerkrachten op hun eigen moment over 

kunnen stappen. Iedere gebruiker moet eenmalig opnieuw inloggen in de App.  

De oude App blijft tot aan 1 mei nog te gebruiken dus tussen 10 februari en 1 mei zijn beide 

Apps door elkaar heen te gebruiken. Ouders hoeven zich uiteraard niet nogmaals in het 

ouderportaal te registreren. Zoek vanaf 10 februari in de App en Play store onder de naam 

SchoolsUnited en download de App.We zijn benieuwd naar uw bevindingen. Ga naar 
schoolsunited.eu/instructie. Hier vindt u verdere instructies.  

 

Een enkele keer vernemen van een ouder dat onze mail dat via het communicatieplatform 

van Schoolsunited wordt verzonden niet aankomt. Dit kan meerdere oorzaken hebben, vaak 

ligt dit aan de instellingen van uw mailbox en kan ons bericht in uw spam terecht komen. Na 

contact met onze hostingsprovider van www.braambos.nl hebben ook wij enkele instellingen 

aangepast. Vriendelijk verzoeken wij u uw instellingen van uw mailbox ook na te gaan. Het is 

vervelend wanneer u onze berichten mist. Heeft u een vraag of lukt het toch niet, bel of loop 

in de ochtend even binnen bij Nancy, onze administratieve medewerkster.  

 

Rapport – wijziging Cito normering/verdeling 
Steeds meer basisscholen maken gebruik van de nieuwe normering van Cito. Als Braambos 

gaan we met ingang van dit schooljaar gebruik maken van deze normering. Deze normering 

wordt uitgedrukt in de Romeinse cijfers I t/m V en laat een andere verdeling over de niveaus 

zien (namelijk 20% per niveau). 

 

 
 
 
 
 
Niveau I :  20%  ver boven het gemiddelde (beste 20%) 

Niveau II :  20%  boven het gemiddelde (beste 40%) 
Niveau III :  20%  de gemiddelde groep leerlingen (beste 60%) 
Niveau IV :  20%  onder het gemiddelde (zwakste 40%) 

Niveau V :  20%  ver onder het gemiddelde (zwakste 20%) 

 

  

Omdat de verdeling wat anders is, kunt u ineens een ander beeld van de score van uw kind 

krijgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw kind eerst een C scoort (wat gemiddeld lijkt) en 

in de nieuwe normering een IV. Uw kind wordt niet zwaarder beoordeeld, maar met deze 

verdeling hebben we de ontwikkeling van uw kind iets scherper in beeld.  

Naast deze verandering vindt u bij het komende rapport van uw kind een uitgebreide 

toelichting. 

https://www.schoolsunited.eu/index.php?page=497&class_id=10001&page_id=0&suboption=show_news&article_id=131
http://www.braambos.nl/
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Na de voorjaarsvakantie – Schoolbreed - Thema Ruimte 
Woensdag 26 februari beginnen we bij wereldoriëntatie met het thema ruimte. In dit thema 

ontdekken de kinderen, welke planeten er in de ruimte zijn en hoe je naar de ruimte kunt 

reizen. We leren over de belangrijkste gebeurtenissen, uitvindingen en personen. We 

ontdekken van alles over de ruimte, door het volgen van ateliers. In de klas zal ook alles in 

het thema van ruimte staan en de kinderen gaan ook zelf op onderzoek uit.  

   

Voor in uw agenda:  

 Op dinsdag 25 februari ‘bouwen’ we de aula om tot een planetarium. We nodigen u van 

harte uit om in de daarop volgende weken de aula even binnen te lopen en het met eigen 

ogen te zien. 

 Vrijdag 27 maart afsluiting 14:50 tot 15:30 uur. Een ware tentoonstelling over ruimte bij 

ons op school, gemaakt door onze eigen kinderen.  

 

Welke ateliers worden er aangeboden?  

De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben tijdens de themaweken op woensdagochtend 

atelier. De volgende ateliers zullen er deze ochtend worden aangeboden door de juffen uit de 

groepen 1 en 2: 

 Bij juf Daniëlle en juf Ineke: Het zonnestelsel.  

 Bij juf Anneke: De maan en de ruimte.  

 Bij juf Hetty en juf Cindy: Drama les, we gaan met z’n allen naar de maan.  

 Bij juf Antoinette en Francine: Rekenen in de ruimte.  

 

De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben tijdens de themaweken op maandagmiddag 

atelier. De volgende ateliers zullen er deze middag worden aangeboden door de juffen uit de 

groepen 3 en 4: 

 Bij juf Janneke en juf Tanja: Muziek, 123 zing, Kijk omhoog, muzikale vorming.    

 Bij juf Simone: Beebot, programmeren, woordenschat van woorden rondom de ruimte    

 Bij juf Wies en juf Jantina: Beeldende vorming, van restmateriaal een raket/ruimteschip 

een ruimtelijke raket maken.    

 Bij juf Mirjam: Telescoop, planeten, verwerking eigen planeet ontwerpen/ hoe zit de 

ruimte in elkaar.    

 

De kinderen van de groepen 5 en 6 hebben tijdens de themaweken op dinsdagmiddag atelier. 

De volgende ateliers zullen er deze middag worden aangeboden door de juffen uit de groepen 

5 en 6.  

 Bij juf Celine en juf Mariska: Leven in een raket.  

 Bij juf Jenneke en juf Christine: Sterrenbeelden en horoscopen.   

 Bij juf Simone: De planeten, afstand tot de zon. (Rekenen en knutselen)  

 Bij juf Marieke en juf Marieke: Zingen en dansen in de ruimte.  

 Bij juf Anneke en juf Sonja: Voeding in de ruimte, de schijf van 5.  

 

De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben tijdens de themaweken op dinsdagmiddag atelier. 

De volgende ateliers zullen er deze middag worden aangeboden door de juffen uit de groepen 

7 en 8: 

 Bij juf Denise: De planeten van ons zonnestelsel.  
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 Bij juf Josien en juf Daniëlle: Retourtje ruimte  

 Bij juf Inge: Brandstof voor de raket.  

 Bij juf Annemieke en juf Fetske: Ruimtevaart 3d tekenen.  

 Bij juf Anja en juf Fetske: Het heelal.  

 

Wie kan ons helpen?  

Voor dit thema zijn we op zoek naar boeken, afbeeldingen en andere voorwerpen die met 

ruimte te maken hebben. U kunt dit aan uw kind vanaf 25 februari meegeven. Als u een 

bijdrage kunt leveren aan ons thema, dan horen wij dit graag, misschien kunt u gastspreker 

zijn, of kent u iemand die gastspreker zou willen zijn, bij ons op school.   

 

Luizenmoeders 

 
 

Sinds vorig jaar een stuk bekender door de 

gelijknamige serie. Maar wat doen ze nou eigenlijk 

op het Braambos? In de week na elke vakantie 

controleren ze het haar van alle kinderen 

op luizen en neten. Dit betekent niet dat ze het 

haar van alle kinderen uitgebreid gaan kammen 

met een luizenkam. Nee, de luizenmoeders 

‘spotten’ alleen. Ze maken de haren meestal wel 

los en kijken dan met behulp van de handen het 

haar na, vooral op de plekken waar luizen graag 

zitten (achter de oren, op de kruin, in de nek en 

onder de pony). 

Dit luizenpluizen op school doen ze vooral om een snelle verspreiding onder de kinderen te 

voorkomen. De controle op school betekent geen garantie dat een kind geen luizen heeft. 

Omdat er niet met de kam gecontroleerd wordt, is het mogelijk dat er iets over het hoofd 

gezien wordt. Het blijft dus belangrijk dat ouders zelf hun kinderen ook regelmatig 

controleren. 

Inmiddels zijn er alweer twee standaard controles geweest. Na de zomervakantie is er een 

controle gedaan en toen bleken er bij 6 kinderen verdeeld over verschillende klassen neten 

of luizen aanwezig te zijn. Bij een nacontrole, twee weken later, waren de neten of luizen niet 

meer aanwezig bij de kinderen (en de kinderen in dezelfde klas). Na de herfstvakantie zijn 

alle kinderen weer gecontroleerd en gelukkig zijn er toen slechts bij 1 kind neten 

geconstateerd en dit kind was reeds onder behandeling. Goed nieuws voor ons allemaal dus! 

In de week na de voorjaarsvakantie zal weer een volgende controle worden ingepland.  

Het luizenpluisteam bestaat inmiddels nog slechts uit 11 enthousiaste betrokken moeders. 

Met behulp van een datumplanner wordt voor elke controle gekeken op welke dagen de 

meeste mensen kunnen en daarna worden een of meerder dagen gepland om 

te luizenpluizen. Per keer is iedereen ongeveer 1 tot anderhalf uur bezig. Maar met hoe meer 

mensen ze de controles kunnen uitvoeren, hoe sneller het gaat! Ze kunnen daarom nog veel 

hulp gebruiken en natuurlijk zijn vaders ook zeer welkom!  

Ook wordt geprobeerd om elk schooljaar een instructie van de GGD in te plannen voor 

alle luizenpluizers. Voor nieuwe mensen heel fijn, maar ook voor de meer ervaren mensen 

weer even de punten om scherp te blijven. 

Wil je helpen? Stuur dan een mail naar OR@braambos.nl. 

 

 

Schoolschaakkampioenschap Kennemerland 
Zondag 2 februari vond in het Kennemer Sportcentrum in Haarlem het schoolschaak-
kampioenschap van Kennemerland plaats. Een schaakkampioenschap voor teams voor alle 

groepen van de basisschool (t/m groep 8). Aangezien het schaken op het Braambos nog 

in de kinderschoenen staat hebben we er voor gekozen in de B categorie mee te 

spelen en dat ging lang niet onverdienstelijk. Bruno Maartens (groep 6), Thijn den 

mailto:OR@braambos.nl
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Butter, Günes Gunkan, Senn Medenblik, en Liam Rooijakkers (allen groep 5) vormde het 

team van Het Braambos. Er werd gespeeld in viertallen, dus vier tegen vier, waardoor er in 

het team wel gerouleerd moest worden. Kwam het team in de eerste ronde nog wat stroef op 

gang met een ongelukkig gelijkspel, daarna werd met twee klinkende overwinningen van 3,5 

-0,5 duidelijk dat er om een plaats bij de eerste drie gestreden ging worden. Er werden in 

totaal 7 ronden gespeeld. 

 

  
 

Liam nam het team op sleeptouw door alle 7 partijen in winst om te zetten. Ook alle andere 

spelers wisten punten te scoren. Bruno speelde zijn allereerste toernooi en wist ook gelijk 

een mooie bijdrage te leveren door in de tweede ronde een remise en de ronde daarop een 

mooie overwinning uit het vuur te slepen wat resulteerde in dikke teamoverwinningen. 

Uiteindelijk kwam het team toch net iets te kort om een mooie beker te scoren. Het team 

eindigde in matchpunten op een gedeelde derde plaats, maar kwam één bordpuntje te kort 

waardoor het in de eindrangschikking op een vierde plaats eindigde. Dat was natuurlijk zuur 

(verloren op doelsaldo ;-), maar de jongens hebben een geweldige middag gehad en tot de 

laatste minuut gestreden. Goed gedaan jongens!!! Zeker ook omdat veelal tegen kinderen uit 

hogere groepen moest worden gespeeld. We kijken nu al weer uit naar het volgende 

toernooi. Dat is op 19 april, dan is het schoolschaakkampioenschap voor groep 3, 4 en 5 

waar kwalificatie kan worden afgedwongen voor het Nederlands kampioenschap schaken voor 

groep 3,4 en 5. Onze jongens hebben zich nu al lekker warm gespeeld en zijn er op gebrand 

om op dat toernooi te gaan vlammen en hopen dat ook andere kinderen uit groep 3-4 en 5 

zich hierbij zullen aansluiten. Dit toernooi zal ook weer in het Kennemer Sportcentrum in 

Haarlem plaats vinden. 

 

Tablets voor de groepen 1-2 in gebruik genomen. 

 

 

Op de dinsdagen is leerkracht Simone in de 

groepen geweest om de kinderen wegwijs te 

maken op de tablet.  

De kinderen hebben geleerd hoe zij moeten 

omgaan met de tablets.  

Ze weten welke handelingen zij moeten doen om 

zich aan te melden en zich weer af te melden.  

Het aan- en afmelden is de basis om te kunnen 

werken op en met de tablets in de groep.  

De komende periode gaan de kinderen kennis 

maken met het programma Schatkist.  

 

 

Bij dit programma oefenen de kinderen op speelse wijze met woordenschat.  

Wanneer de kinderen dat onder de knie hebben gaan we uitbreiden naar andere 

programma's/apps.  
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Herinnering Ouderbijdrage - schoolreisje 
Onlangs kregen wij een vraag van een ouder over de besteding van deze bijdrage. De vraag 

over de besteding heb ik naar de ouderraad doorgespeeld met het verzoek deze te 

beantwoorden. De ouderbijdrage maakt u tenslotte over naar de OR. De OR is een 

vereniging, een rechtspersoon die activiteiten ontplooit ten dienste van de leerlingen van Het 

Braambos. Hun  activiteiten zorgen voor meer (leer)plezier voor de leerlingen. Helaas wordt 

er door de overheid hiervoor geen geld beschikbaar gesteld. Voor een volgend 

Braambosjournaal zullen wij de OR verzoeken verslag te doen. Voor nu voldoen we graag aan 

hun verzoek de vrijwillige Ouderbijdrage nogmaals onder uw aandacht te brengen. De kosten 

van het schoolreisje (de busreis, toegang en consumptie) zijn aanzienlijk en het zou toch 

vervelend zijn als we dit niet kostendekkend kunnen krijgen. 

  
U kunt het bedrag van € 50,-- overmaken op IBAN bankrekeningnummer: NL66 RABO 

01555.79.592 

T.n.v. Oudervereniging Het Braambos, Hoofddorp  

onder vermelding van naam en groep van de leerling.   

  

Indien u om wat voor reden dan ook een probleem heeft met de betaling van de 

ouderbijdrage,, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de heer Johan Alderden, 

directeur van de school, zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden. 

Hij is bereikbaar op telefoonnummer 023-5577663. Kijkt u ook eens op de informatie op onze 

website. 

 

School en de Bibliotheek 
De nieuwe kasten worden zijn deze week geleverd. Eindelijk! Jammer dat de levering 

vertraging heeft opgelopen. We hopen snel verder te gaan met de Bieb en organisatie. 

 

  

Kanjertraining een GGD Cursussen 
 

De GGD biedt ook in 2020 verschillende cursussen aan voor de inwoners van de gemeente 

Haarlemmermeer. De Kanjertraininghaarlem organiseert een assertiviteitstraining/sociale 

vaardigheden. Klik verder voor meer informatie. 
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