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Een woord vooraf 
Er kwam even iets tussen, dit is dan ook de reden dat u 
deze nieuwsbrief een paar dagen later ontvangt dan 

gebruikelijk en zo is het alweer begin december. 
Op het gebied van de formatie willen we u informeren 

dat onze intern begeleider, Marijke van Agteren het 
team van Het Braambos gaat verlaten. Na de 
kerstvakantie start zij als directeur van IKC De Lente, 

eveneens een school van onze stichting. Wanneer u 
haar de hand nog even wilt drukken, bent u van harte 

welkom; loop even binnen op maandag 16 of dinsdag 
17 december.Op dit moment zijn we in gesprek met 

een aantal kandidaten die mogelijk geïnteresseerd zijn 
in de vacature. Kent u een geschikte kandidaat…. 
graag even delen ☺. 

 
Naast Sinterklaas is ook de Adventtijd weer 

aangebroken. Met de kinderen steken we de 
komende weken elke week een kaars aan. Samen 

met de kinderen leven we naar het Kerstfeest toe, de 
dag waarop we vieren dat het kindje Jezus, God’s 
eniggeboren Zoon is geboren. 

 
December, een donkere maand. We wensen u een 
gezellige tijd toe met uw kinderen. 

 
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 
1/2A Amin Abarkach 
1/2B Hanna-Lee 
 Broodwinner, Ryano
 Loman 
1/2C Kiera Meijer 
1/2C J'aliyah van der Peet 
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Agenda 
December 

- 1 
- 4 

- 5 

- 18 
- 23 

 

1e Advent 
Kijkmiddag surprises Sinterklaas  

Sinterklaasviering  

Kerstviering  
Start Kerstvakantie  

Sinterklaas 

 

Donderdag 5 december is het zo ver en verwachten wij Sinterklaas 
op school. We volgen met elkaar het Sinterklaasjournaal en zo staat 

de school al weken een beetje op zijn kop; regelmatig worden we 
gefopt met ‘er zit wat op je neus’ en tjonge zeg wat was er een 

commotie toen de kinderen begrepen waarom Ozosnel niet nat 
mocht worden. Vandaag zijn we gebeld door Dieuwertje Blok dat we 
Sinterklaas en zijn Pieten om 8.45 uur kunnen verwachten. Rond 8.30 

uur gaan we naar het plein en stellen de leerlingen zich op zoals we 
dat ook met de kinderboekenweek hebben gedaan. 

 

Wijziging gebruik beeldmateriaal 

 

 

De nieuwe privacy wet maakt het niet altijd gemakkelijk om foto’s te 
laten zien van leuke momenten in het onderwijs. We vragen ons af of 

alle ouders dit realiseren. Het moeten blurren van een leerling 
(digitaal beeld wissen of onherkenbaar maken op een groepsfoto) 
gaat toch wel erg ver? Heeft u weloverwogen uw wensen 

doorgegeven aan de school bij inschrijving van uw kind of bij een 
inventarisatie in het verleden? 

 
 

Het Braambos registreert uw 
toestemming  voor de doeleinden 

waarvoor wij beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter mogen gebruiken in 7 
categorieën. De ouders die eerder voor 

een aantal categorieën nee hebben 
aangegeven of het nog niet hebben 

doorgegeven ontvangen van ons in 
december een persoonlijk emailbericht.  

 
U mag natuurlijk altijd de door u 
gegeven toestemming intrekken. Ook 

mag u op een later moment alsnog 
toestemming geven. Zonder 

toestemming zal er geen 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter 
gebruikt en gedeeld worden. Na 

ondertekening en inlevering van dit 
wijzigingsformulier vervalt uw eerder 

gegeven toestemming en wordt de  

 
 

meest recent gegeven toestemming van 

kracht.  
Klik op deze link om het 

Wijzigingsformulierbeeldmateriaal te 
downloaden. Na ontvangst zullen wij de 
wijzigingen verwerken. 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.braambos.nl/syndeo_data/media/pdf/5_Wijzigingsformulier_toestemming_gebruik_beeldmateriaal.pdf
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Samenwerking SKH en Het Braambos 
Begin november kregen veel ouders van SKH het bericht dat bij de peuteropvang en bij 
BSO Hasselbraam uitbreiding gaat plaatsvinden met een kinderdagverblijf. Hierop 
hebben wij verschillende reacties ontvangen. Met SKH hebben we in de afgelopen tijd 

verschillende gesprekken gevoerd. De draad hebben we met elkaar opgepakt en 
samen gaan we kijken hoe we samen kunnen uitgroeien tot IKC Het Braambos, de plek 

voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We zien er naar uit om met SKH de entreehal attractiever 
te gaan maken. Een eerste stap is het aanpassen van het ‘loopmechaniek’ van de 

deuren zodat de temperatuur in de centrale hal aangenamer wordt en de open ruimtes 
voor de lokalen, de centrale hal en ruimte voor de aula goed benut kunnen worden. 
Wordt vervolgd! 
 

Het Gymbos is weer van start gegaan! 
Het Gymbos lijkt een beetje op de Verrekijkerklas. Elke woensdagmiddag zullen er extra 
beweegactiviteiten worden aangeboden voor een groepje leerlingen. Hier ga je op 

verschillende en andere manieren gymmen, naast de gymlessen die je altijd hebt. Er zijn 
meerdere periodes waarin leerlingen worden uitgenodigd door Meester Sander, om een 

aantal weken gezellig extra te komen gymmen. Het leuke is dat je ook eens sport met 
leerlingen van een andere klas op het Braambos! 

 

Schaken op school 

 

Klassenouders 

 

Begin november hebben wij de klassenouders 
mogen verwelkomen in twee bijeenkomsten. 

Geweldig dat er voor elke klas een klassenouder 
is ‘opgestaan’. Tijdens de korte bijeenkomst zijn 
wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Voor 

de alledaagse praktijk neemt de leerkracht nu 
het contact op met de klassenouders en gaan 

we samen bouwen. Als MT hopen we 2x per jaar 
de klassenouders te mogen verwelkomen in een 

korte bijeenkomst. 

 
  

 

Nederland pas maar op, want nog even en dan gaan 
we op voor de kwalificatietoernooien voor het 
schoolschaken. Als buitenschoolse activiteit geeft 

schaakmeester Gert, de vader van Liam, les aan  
midden- en bovenbouw leerlingen die zich daarvoor 

hebben opgegeven. Om het geleerde goed onder de 
knie te krijgen is het belangrijk dat de 
huiswerkoefeningen gedaan worden. Doet uw kind dit 

jaar nog niet mee en hoort u wel enthousiaste 
verhalen? Kijk dan eens met uw kind op chessity.com en 

wie weet mogen we uw kind in de toekomst 
verwelkomen bij het schoolschaken. (op dit moment 

hebben we geen ‘instroom ruimte’)  

https://www.chessity.com/nl
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Schoolbieb 

 

In het vorige Braambosjournaal hebben we 
een oproep geplaatst voor Bieb ouders. Ook 
dit is gelukt. Fijn!  Inmiddels hebben we  

achter de schermen een aantal gesprekken gevoerd met de Bibliotheek 
Haarlemmermeer en hebben we kritisch gekeken naar onze collectie en een inschatting 

gemaakt van het aantal boeken dat aan vervanging toe is.  
Voor de inrichting van het schooljaar heeft het team vorig jaar besloten een deel van de 

werkdrukgelden (5000 euro) te bestemmen voor de schoolbibliotheek. Hiervan wordt 
een groot deel (3500 euro) besteed aan de aanschaf van nieuwe titels (ruim 200 
boeken). Bibliotheek Haarlemmermeer faciliteert ons in deze aanschaf en houdt hierbij 

rekening met de christelijke identiteit van de school. Vier nieuwe boekenkasten zijn 
aangeschaft. Daarnaast hebben we ook de nieuwe locatie in het hoofdgebouw 

bepaald, tegenover de ingang van de aula. Voor het uitlenen gaan we de software van 
Schoolwise gebruiken, deze software wordt ook gebruikt door de openbare 

bibliotheken. De software geeft de leerkracht waardevolle informatie over het aantal en 
niveau waarop de leerlingen lezen. Kortom, we hebben al flinke meters gemaakt. Na de 
kerstvakantie hopen we onder leiding van de ‘biebouders’ die zich al hebben 

aangemeld de bestaande en nieuwe boeken te voorzien van nieuwe etikettering om 
deze te kunnen toevoegen aan de nieuwe database. 

 

Gezonde School 
Het Braambos gaat voor het Thema certificaat Gezonde School en het daarbij 
behorende vignet van ‘De gezonde school’. Het is een erkenning voor scholen die de 

gezondheid van de leerlingen belangrijk vinden. Wij besteden niet alleen aandacht aan 
voeding en gezondheid in de lessen, maar juist ook in de praktijk. We willen er naar toe 
werken dat leerlingen op school alle dagen alleen fruit, groente en/of brood eten en dat 

snoep en frisdrank niet zijn toegestaan. Teveel eten of teveel zoetigheid zorgt voor grote 
schommelingen van de bloedsuikerspiegel, hierdoor kunnen de leerlingen een dip 

krijgen. Een goede en gezonde lunch draagt bij aan nieuwe energie en helpt te 
concentreren. Chips, koek of snoep zijn daarom niet toegestaan. Daarom doen we ook 

mee met het project Schoolfruit (www.euschoolfruit.nl) en de lesprogramma’s over 
gezonde voeding.  
 Een gezonde school zijn we niet van de ene op de andere dag maar 

met hulp van ouders en leerkrachten willen wij dit doel bereiken. Met 
elkaar laten we zien dat we de gezondheid van kinderen belangrijk 

vinden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, 
de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor 

leren, sport en spel. De levering van het schoolfruit loopt inmiddels al 
weer drie weken. Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen 
gedurende 26 weken op school gratis drie porties groente en fruit per 

week.  

Mooi, dat we voor het verdelen van het schoolfruit en groente een aantal ouders 
hebben gevonden die hierin de leiding willen nemen. Ze worden hierin bijgestaan door 

Nancy van Benten, de administratieve kracht op school. Een rooster is voor de eerste 
weken gemaakt en met misschien wat aanloop problemen gaat dit proces vast plezierig 

en soepel gaat verlopen. 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan 
in voor de nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 

Tot slot, maar wellicht ten overvloede…. een leerling krijgt op wo t/m vr één stuk fruit. Is 
uw kind een flinke fruiteter, geef gerust nog een stuk fruit mee. 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Extra studiedagen voor de Kanjertraining dit schooljaar 
In de afgelopen jaren hebben wij nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Het is nodig 
de kennis van de methode op te frissen en nieuwe teamleden te trainen. Noteert u 
daarom de volgende aanvullende studiedagen in uw agenda: maandag 23 en dinsdag 

24 maart en vrijdag 19 juni a.s.  
 

Even opfrissen – De Kanjertraining 
Het Braambos is een Kanjerschool en u heeft ongetwijfeld de mooie nieuwe banners van 

de Kanjertraining gezien in zowel De Braam als ook het Braambos. Heel bewust hebben 
wij dit schooljaar de oude materialen van de Kanjertraining vervangen. De nieuw 

geformuleerde basisregels gaan beter samen met de principes van PBS die we in de 
bovenbouw hanteren. PBS gaat uit van heldere en gevisualiseerde 

gedragsverwachtingen die leerlingen worden aangeleerd. Leerlingen die dit gedrag 
vertonen, krijgen een compliment of een zichtbare beloning. 

De kanjertraining gaat uit van 5 basisregels: 
Oud Nieuw 

We vertrouwen elkaar. 
We helpen elkaar. 
Niemand speelt de baas. 
Niemand lacht uit. 
Niemand doet zielig. 

we vertrouwen elkaar 
we helpen elkaar 
we werken samen 
we hebben plezier 
we doen mee 
 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen die in de loop van het schooljaar wordt 

gegeven. Dit levert een belangrijke bijdrage aan vertrouwen, rust, veiligheid en 
wederzijds respect. Daar willen we graag, samen met onze leerlingen, aan werken. We 
zijn van mening dat we dit als onderwijsgevenden en opvoeders met elkaar moeten 

bewerkstelligen. Op school gebruiken wij de Kanjertraining om kinderen te leren op een 
respectvolle manier met elkaar om te gaan. De Kanjertraining is ontwikkeld door drs. 

Gerard Weide (psycholoog en ex-leerkracht). Hij ontwikkelde de methode op basis van 
zijn trainingservaring op sociaal gebied met duizenden kinderen, hun ouders en 
leerkrachten. 

 

 
Eenvoudige en heldere regels die allesomvattend zijn en die zelfs aan de 
kleuters en ook voor ouders een duidelijk houvast bieden 

 
Onderbouw Middenbouw De Kanjertraining algemeen 

  

 
Het doel van de Kanjertraining op school is de 
sfeer in de klas goed houden of te verbeteren, 
om kinderen te leren op een goede manier voor 
zichzelf op te komen en kinderen leren aan te 
geven wat ze wel en niet prettig vinden. In elke 
groep werken we wekelijks met de Kanjerlessen. 
Dit kan zijn door het voorlezen uit één van de 
Kanjerboeken, in een werkboek te werken of 
door oefeningen en opdrachten te doen. 

Inhoud Kanjertraining - twee werelden 

De Kanjertraining maakt een onderscheid in de 'wereld van vertrouwen' waarin de 
mensen elkaar recht willen doen en 'de wereld van angst en wantrouwen'. De 

Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen. 

De petten 

De Kanjertraining maakt gebruik van 4 verschillende kleuren petten om in gesprek te 

https://www.kanjertraining.nl/
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kunnen gaan over gedrag. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie 
voordoet, hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit 

vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed 
en waardevol. Je hebt dan de witte pet op. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te 

vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom: je bent een kanjer. Je kunt op 
verschillende manieren een kanjer zijn. 

 

 

 
 

Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet, dan reageer je op 
een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag, je kunt je grenzen 
aangeven, je durft plannetjes te maken en je bent ondernemend. 

Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen 
aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een positieve en krachtige 
wijze gedragen. 
 

 

 
 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je 
vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor, je bent 
optimistisch en je kunt relativeren. Zolang naast de rode pet ook de 
witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op 
een positieve en opgewekte manier weten te reageren. 
 

 

 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben 
je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de 
witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op 
een positieve en rustige manier weten te reageren. 
 

Als de witte pet van het vertrouwen wegvalt, ontstaan er problemen. We vervallen dan 

in reacties die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Het recht van de 
sterkste begint te gelden. Voor de zojuist genoemde positieve eigenschappen komt dan 

het woordje 'te' te staan. Kinderen reageren dan te krachtig, te stoer en smeden 
plannen die ten koste gaan van anderen. De vrolijke kinderen reageren nu te lollig met 
humor die ten koste gaat van een ander en/of zichzelf. Het gedrag is onvoorspelbaar, 

onbetrouwbaar, niet serieus te nemen en beledigend. De vriendelijke en bescheiden 
kinderen reageren nu angstig en te lief. Deze kinderen cijferen zichzelf helemaal weg en 

worden als het ware onzichtbaar. 
Voor meer informatie: www.kanjertraining.nl 

 

TSO en gedrag leerlingen 
In november hebben we gesproken met de vrijwilligers van de TSO. Helaas gaat het 

soms fout gedurende de overblijf, het was nodig om aanvullende afspraken te maken. 

Met elkaar hebben we afgesproken dat ook tijdens de overblijf de schoolregels gelden 

zoals deze verwoord zijn in het protocol. Bij overschrijding van genoemde regels hebben 

wij in samenspraak met de vrijwilligers hieraan een schrijfblad toegevoegd. Op deze 

wijze hopen wij de ouders beter te kunnen betrekken en zo samen te zorgen dat 

iedereen het leuk heeft tijdens de overblijf. 

 

 

  

http://www.kanjertraining.nl/
https://www.braambos.nl/syndeo_data/media/pdf/Protocol_grensoverschrijdend_gedrag.pdf
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Bericht van de coördinator luizenpluizen 

 

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 kerstvakantie 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. 
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