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Een woord vooraf Inhoud  
Ons team is veranderd.  Collega’s zijn in de afgelopen jaren 

met pensioen gegaan, nieuwe collega’s mochten we 

verwelkomen en anderen zijn elders aan de slag gegaan.  
De huidige vraag naar leerkrachten maakt dat er volop 

sprake is van mobiliteit. 

 
Vandaag hebben we op onze studiedag stil gestaan bij o.a. 

de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen 

Als team vinden we het belangrijk dat we op dit gebied 
dezelfde taal spreken en volgbaar zijn. Het Braambos is een 

Kanjerschool, daarnaast hanteren we de principes van PBS 

(Positive Behaviour Support).  
 

In deze context van de eerste alinea blijven we hoge eisen 

stellen aan de kwaliteit van ons onderwijs en is scholing in en 
borging van de ingezette ontwikkelingen noodzakelijk. 

Hiervoor zijn een aantal extra studiedagen dit schooljaar 

nodig. Kijken naar de urennorm is dit ook mogelijk en zo zijn 
we op dit moment met externen in overleg om nog een 

aantal studiedagen in te plannen. We informeren u z.s.m. 

over de data. 
Helaas moet u nog een andere datum in uw agenda 

plaatsen en dat is woensdag 6 november a.s.  Deze dag is 

als landelijke stakingsdag voor basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs en speciaal basisonderwijs uitgeroepen.  Ook 

binnen ons team is grote stakingsbereidheid en dit heeft tot 
gevolg dat de school gesloten is op deze dag. In de 

bijgesloten brief vindt u meer informatie. 

 
We wensen u en uw kinderen een fijne herfstvakantie! 

Namens het team van het Braambos, 

 
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  

Roberti Elan 
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Vervanging groep 8 
De ouders van groep 8 zijn op de hoogte dat onze leerkracht Anja van der Veer op 
dit moment niet in staat is het onderwijs aan groep 8C te verzorgen. Haar man is 
ernstig ziek en het is dan ook niet meer dan begrijpelijk dat zij andere prioriteiten 

stelt. De leerlingen hebben een prachtig filmpje als groet en sterkte wens voor hen 
gemaakt. Wij denken aan en bidden voor hen. 

 
Vervanging is niet eenvoudig. Door de ambulante tijd van MT lid Annemieke 

voorlopig te wijzigen in lestijd en de bereidheid van Fetske om een dag meer te 
werken kunnen we een deel van de onderwijstijd garanderen (ma, di, wo - 3 
dagen). Voor de overige 2 dagen zijn we nog in gesprek. We hopen u hierover z.s.m. 

duidelijkheid te kunnen geven. We denken aan verschillende opties, uitbreiding van 
de werktijdfactor van één of meerdere collega’s en het anders inrichten van het 

onderwijs in groep 8. Ons uitgangspunt is en blijft dat we de leerlingen kunnen blijven 
voorzien in een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod. 
  

Agenda 
November 

- 8 -15 

- 18,20 

 

Voorleeswedstrijd groep 7-8 (winnaar voor 1/12 bekend) 

Week van de Mediawijsheid 
Voortgangsgesprekken ouders groep 1 t/m 8 

 
  

Gratis sport- en spel voor kinderen tijdens herfstvakantie 
Team Sportservice Haarlemmermeer organiseert in de herfstvakantie weer leuke 

sportactiviteiten voor de kinderen die geheel gratis zijn. Voor de peuters en kleuters 2 
tot 6 jaar hebben we sport en spel wat geschikt is voor de doelgroep en voor groep 

3 t/m 8 hebben we het James Bond Spel! Lees meer door deze link te volgen. 
 

Schoolplein – gerealiseerd 

 

 

U heeft het in de afgelopen weken kunnen volgen. Op 
het aanplanten van de hagen en de bomen na is het 
plein klaar en kunnen de kinderen er na de vakantie 

weer op gaan spelen. Wat is het mooi geworden! 

Musical Dance Battle 
Een ontroerend, meeslepend, indrukwekkend en niet te missen 

theaterspektakel 

 

  

Op onze oproep om mee te doen is boven verwachting 

gereageerd. Vandaag zijn de inschrijfformulieren opgehaald 
door organisator Kreavaria. De medewerkers van de Musical 
Dance Battle verwachten dat ze zelfs gaan starten met drie 

naschoolse Battle groepen ☺. 
De ouders van de deelnemende leerlingen worden z.s.m. 

door Kreavaria verder geïnformeerd.  

https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/nieuws/gratis-sport-en-spel-voor-kinderen-tijdens-herfstvakantie/
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Schaken op school 

Herhaalde Oproep Klassenouders - geef je op! 
 

 

Ouders voelen zich verbonden met Het 
Braambos. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de 

verschillende taken die ouders op zich nemen 
(MR, OR, luizenpluisouders, rijders etc.).  

De hulp van ouders is hierbij onmisbaar. We 
kunnen niet alles zelf en hopen dit jaar een 
klassenouder aan elke groep te kunnen 

koppelen. Voor enkele groepen hebben we nog 
geen aanmeldingen. We horen graag van u. U 

kunt zich opgeven door op deze link te klikken. 

 
Het idee is dat de klassenouder de praktische, coördinerende schakel wordt tussen 

de groepsleerkracht(en) en de andere ouders van de groep.  
 

Wat betekent dit in de praktijk?  

Binnenkort roepen we de klassenouders bijeen en maken we afspraken over wat we 
van elkaar kunnen en mogen verwachten. De leerkracht spreekt hierna met de 

klassenouder het jaar door. Denkt u dat dit echt iets voor u is? Geef dit dan aan voor 
zondag 27 oktober 2019 en geef in het formulier aan op welke momenten (dagen) u 

inzetbaar bent. Vaardigheid met de computer is gewenst. Als klassenouder mag u 
ook mee met activiteiten, maar het is niet noodzakelijk dat u altijd kan. Bij 
aanmelding van meerdere ouders bepaalt de leerkracht welke ouder wordt 

verkozen en de leerkracht brengt u hiervan op de hoogte. Wij horen graag van u! 
 

In de tweede week na de herfstvakantie nemen wij met u contact op en komen wij 

als MT met een datumvoorstel. 

 
 

Schoolbieb 
We kijken terug op een leuke optocht in het kader van de kinderboekenweek. Lezen 

is van essentieel belang Om het lezen nog meer te stimuleren hebben we deze 
week de gesprekken met de lokale bibliotheek weer opgepakt. Bent u in het 

verleden actief geweest in onze schoolbieb en/of zou u ons willen helpen met de 
voorbereidingen van de comeback van de schoolbieb. U bent van harte welkom 
om dit samen met onze leescoördinatoren een boost te geven. U kunt uw hulp 

kenbaar maken door deze link te volgen. 
 

 

Ook voor deze naschoolse activiteit bleek de animo 
groot. Na de herfstvakantie start schaakleraar Gert 
Rooijakkers met twee groepen van elk 8 leerlingen. 

We wensen de leerlingen veel schaakplezier. Op 
naar de landelijke kampioenschappen ☺. De ouders 

van de deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoEwTUWT8U64RDruVnpgN9htqZ9ge_xKnH0isI5H-XRUOU9CSzMxTUY5OVdHWTFFRExFU0xIU1NPMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoEwTUWT8U64RDruVnpgN9htqZ9ge_xKnH0isI5H-XRUOU9CSzMxTUY5OVdHWTFFRExFU0xIU1NPMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoEwTUWT8U64RDruVnpgN9htqZ9ge_xKnH0isI5H-XRUOVFPNVFLSktKM0xEQ1oyVUhNOVFCNUJaVC4u
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OR: Wij zijn op zoek naar u! 
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de Oudervereniging weer begonnen 

aan een nieuw jaar. De betrokkenheid van de ouders staat bij ons hoog in het vaandel 
en draagt bij aan het schoolplezier van de kinderen. 
 

Onder het motto “vele handen maken licht werk” doen wij graag een oproep aan 
ouders die een steentje willen bijdragen om ons te helpen met diverse activiteiten op 

school. 
 

WAT DOET DE OUDERVERENIGING ? 

De Oudervereniging bestaat uit een enthousiaste groep ouders en twee leerkrachten 
vanuit de school. In samenwerking met leerkrachten organiseren wij diverse 

activiteiten. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasviering, diverse 
sportactiviteiten en het schoolreisje. 

 
Om de 4-6 weken vergaderen we op maandagavond van 19.30 uur tot ± 21.00 uur 
op school. Lijkt het u leuk om op een structurele manier bezig te zijn voor de kinderen 

en de school, mee te willen denken, lekker creatief bezig te zijn, aarzel dan niet en 
meld u dan nu aan via OR@braambos.nl 

 
ALS HULPOUDER BENT U ONMISBAAR! 

Wilt u wel af en toe helpen maar kan dit niet structureel, geef u dan op als 

hulpouder! Vul svp dit formulier in en lever deze in bij de leerkracht van uw 

kind. 

 
We kijken uit naar uw reactie! 
 

Hartelijke groet, 
De Oudervereniging 

 
Wie zijn de leden: 
Wendy Klein (Voorzitter), Wendy Medenblik (Penningmeester), Elles Driesman-Smit 

(Secretaris), Grace Janzen, Corina de Vries, Ellen Hemelrijk, Ania van Eekeres en 
Renate Wiegelman. 

mailto:OR@braambos.nl
https://www.braambos.nl/syndeo_data/media/pdf/Aanmeldformulier_hulpouder.pdf
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Avond4Daagse: Tijd om het stokje over te dragen 
Ieder jaar doet Het Braambos mee aan de Avond4daagse Floriande. 
De Avond4daagse wordt georganiseerd en mede mogelijk gemaakt door een aantal 
ouders van Het Braambos. Met ingang van dit schooljaar stopt de huidige commissie 

Avond4daagse, omdat hun kinderen nu in groep 8 zitten. Dus tijd om het stokje over te 
dragen. 

Wij zijn dringend op zoek naar tenminste 3 ouders die willen helpen 

met de organisatie van de Avond4daagse. 

Wilt u ook dat uw kind kan blijven meedoen aan de Avond4daagse vanuit de school, 

meld u dan nu aan om te helpen met de organisatie voor de Avond4daagse. Voor 
meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij mailto:a4d@vaneekeres.nl (Ania van 

Eekeres).  
 

Wij hopen op positieve reacties! 
Hartelijk dank. 
 

Commissie Avond4daagse 

 

Het Braambos is ingeloot voor de levering van EU fruit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

In september hebben wij ons ingeschreven voor de levering van gratis 

schoolfruit en…… Het Braambos is ingeloot. Van 11 november t/m 17 april 

krijgen uw kinderen gedurende 26 weken op school gratis drie porties 

groente en fruit per week. Ook zijn er lessen over fruit, groente en 

gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 

verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, 

maar ook leuk!  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  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid 

groente en fruit per dag te halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een 

initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 

Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het 

Voedingscentrum. 

Op dit moment zijn we nog niet geïnformeerd over de leveringsdag. Hierover  

informeren wij u zo spoedig mogelijk. Het komt voor dat het fruit gesneden moet 
worden en ook dit betekent dat uw hulp weer onmisbaar is. Nadere informatie volgt 

z.s.m.. 
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