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Een woord vooraf Inhoud  
De kop is er af, met elkaar zijn we alweer een maand op 
weg in het nieuwe schooljaar.  Inmiddels heb ik gesprekken 

met MR, OR en diverse ouders gevoerd en begin ik mij thuis 

te voelen op het Braambos. In deze nieuwsbrief veel 
informatie met links waarin u of uw kind zich kan opgeven 

voor diverse activiteiten. 

 
Het is belangrijk dat we, leraren en overblijfouders volgbaar 

zijn voor de leerlingen en dezelfde taal spreken en 

werkwijzen hanteren bij incidenten. Op onze website vindt u 
informatie wat onze stappen zijn en hoe wij werken aan een 

positief klimaat op school. Voor de overblijfouders zullen wij 

dit z.s.m. toespitsen op hun taak.  
In deze context komen volgende week ook de nieuw 

bestelde materialen van de Kanjertraining binnen en zal dit 

in elke groep zichtbaar worden. Verder in deze nieuwsbrief 
leest u meer over de mogelijkheid de Kanjertraining te 

volgen als ouder. 
 

Volgende week gaat het kleuterplein op de schop. We 

verwachten dat het plein voor de herfstvakantie gereed is. 
Onze stichting Meer Primair heeft voorzien in de benodigde 

aanvullende financiële middelen. Ik begrijp dat er in het 

verleden wat ruis geweest is, maar ik ben blij dat dit eind 
vorig jaar is opgepakt en dat wij hier nu de finishing touch 

aan kunnen geven. 

 
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. Ken je iemand die zich 
nog op een school moet 

oriënteren, laat ze dit dan 

weten! 

 

 
Nieuw op school 
1/2a  

Vayenne Kenselaar 

Reka Józsa  
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Nieuwe Schoolshirts 
Met de Ouderraad (OR) hebben we gesproken over de huidige schoolshirts. Deze zijn op en 

aan vervanging toe. De OR heeft het volgende idee: Elk kind krijgt zijn eigen schoolshirt mee 

naar huis. Vervolgens bent u zelf voor het onderhoud en het schoonhouden van het 
schoolshirt van uw zoon of dochter verantwoordelijk. U bewaart het schoolshirt thuis, het shirt 

wordt gedragen bij de diverse schoolactiviteiten (bijv. schoolreisje). Om de kosten haalbaar 

voor iedereen (school en ouders) te laten zijn willen we gaan werken met een 
borgovereenkomst. Tegen betaling van een borg van €  10,00 - € 15,00  krijgt een leerling(e) 

een shirt in bruikleen gedurende de periode dat hij/zij leerling(e) van Het Braambos is.  Is het 

financieel niet mogelijk om de borg te betalen, neem dan even contact op met de directie. 
 

Mocht het shirt in de loop van de tijd te klein worden dan kan het shirt kosteloos omgeruild 
worden voor een grotere maat, mits het shirt in “goede staat” is.  Wanneer bij het verlaten 

van Het Braambos het shirt in “goede staat” is wordt de borg teruggestort. Voor het uitgeven 

en innemen van de shirts zal de Ouderraad de verantwoordelijkheid nemen. Wat vindt u van 
dit idee? Graag vernemen we van u een reactie middels het digitale formulier.   

 
Agenda 
Oktober 

- 2 
- 15 

- 18 

- 21-25 
- 28 

 

November 

-   

- 8 -15 

- 18,20 

 

Start kinderboekenweek 

Gehandicapten gastles gr 8 
Studiedag (kinderen vrij) 

Herfstvakantie 

Gehandicapten gastles groep 8 
 

 

Voorleeswedstrijd groep 7-8 (winnaar voor 1/12 bekend) 
Week van de Mediawijsheid 

Voortgangsgesprekken ouders groep 1 t/m 8 

 
  

Schoolplein – het gaat er echt van komen 

 

Begin oktober gaat het Fabelplein op de schop. Van 

verschillende ouders begrijp ik dat hier best wat om te doen 
is geweest. Maar dat is verleden tijd. Het familie bedrijf 

Griekspoor neemt het Fabelplein onder handen, nieuwe 
toestellen worden geplaats en het plein krijgt een groen 

karakter. Het zal de komende weken even behelpen zijn 
maar als alles goed gaat is de klus op het Fabelplein nog 

voor de herfstvakantie klaar.  

               

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoEwTUWT8U64RDruVnpgN9htqZ9ge_xKnH0isI5H-XRURUs3N1U4UTQ2QjAzS0kyQVJLNzQ1OUNZVS4u
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De opbrengsten van de sponsorloop en bloembollen verkoop (bijna € 10.000) komen 

volledig ten goede aan het schoolplein.  

 

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

theaterspektakel 

Sinds 2010 wordt het naschools project Musicaldance Battle jaarlijks met groot 
succes aangeboden op diverse basisscholen in de gemeente Zaanstad, Purmerend, 
Landsmeer en omliggende gemeenten. Sinds vorig schooljaar wordt de 

Musicaldance Battle ook aangeboden op vele basisscholen in Hoofddorp. Met dank 
aan het schoolteam zijn wij blij u te mogen berichten dat kinderen van basisschool 

Het Braambos dit schooljaar ook de mogelijkheid zal worden geboden aan dit 
project deel te nemen.  De Musicaldance Battle, een activiteit voor kinderen van 

groep 3, 4, 5 en 6, 7, 8, bestaat uit 20 lessen inclusief de generale doorloop. De 
kosten voor deze naschoolse activiteit bedraagt € 117,00 en kan in termijnen worden 
overgemaakt. Tijdens deze naschoolse theateractiviteit staat zang, dans, theater, 

samenspel, speltechnieken en performance centraal in de lessen. Naast plezier 
dragen de lessen tevens bij aan het vergroten van de persoonlijke, sociale en 

creatieve ontwikkeling van het kind. Onder begeleiding van een musical-
/theaterdocent werken de deelnemende kinderen aan een mini musical veelal 

gebaseerd op een bekende musical zoals o.a. Belle en het beest, Alice in 
Wonderland, de Leeuwenkoning, Robin Hood, Matilda, Frozen, Grease, Roodkapje 
en vele andere …....  

 
Aan het einde van de lessenreeks zal de Musicaldance Battle worden afgesloten 

met een groots optreden in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp waar de 
uiteindelijke vriendschappelijke battle tussen alle deelnemende Hoofddorpse 

basisscholen zal plaats vinden. En rijst de vraag…….Welke school weet de 
wisselbeker te veroveren? Houd uw zoon/dochter van zingen, dansen, toneelspelen 
en performen dan is deze na schoolse activiteit wellicht een leuke en leerzame 

activiteit voor uw kind.  Binnenkort zullen de kinderen op school nader over dit 
project geïnformeerd.  

 

 

Klik op de foto om uw kind in te schrijven voor de 
Musicaldance Battle 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoEwTUWT8U64RDruVnpgN9htqZ9ge_xKnH0isI5H-XRUQUxMR1hMQVBPVzFUWUJVOExKNUQzR0k5TC4u
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Schaken op school 

 

Bij voldoende animo starten binnenkort 
op donderdagmiddag van 15.00 tot 
16.00 schaaklessen op school. De vader 

van Liam uit groep 5A, Gert Rooijakkers 
heeft dit aangeboden. Gert is een 

enthousiaste schaakvader, 
gediplomeerd schaaktrainer en actief 

betrokken bij de schaakvereniging. 
Geef uw zoon/dochter op via deze link 

Waarom schaken? 

Schaken inspireert al vele jaren miljoenen mensen van jong tot oud. Het is zowel een 
sport als een spel. Schaken kan in principe iedereen leren. De spelregels zijn 

eenvoudig en het spel kun je stapsgewijs en spelenderwijs aanleren. Schaken kan op 
elk niveau gespeeld worden, heeft miljoenen mogelijkheden – geen partij is identiek. 

Het is een grote ontdekkingsreis en leuk om op de basischool te spelen.  
Nog een paar positieve aspecten: 

• Het verbetert de concentratie 

• Het verhoogd probleemoplossende vaardigheden 

• Het verbetert je geheugen 

• Het verhoogt je creativiteit 

• Het kan je IQ verhogen 

Lees meer op: https://sport.nl/artikelen/2016/03/is-schaken-goed-voor-het-brein-van-
kinderen 

 

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.) We 

denken hierbij ook aan het leuke eind-
feest.  

Ook een spontane aanbieding om 
schaken als naschoolse activiteit aan te 

bieden is hiervan een mooi voorbeeld.  
Dit jaar willen we eveneens de 
schoolbibliotheek professioneel op 

zetten.  
 

De hulp van ouders is hierbij onmisbaar. We kunnen niet alles zelf en hopen dit jaar 
een klassenouder aan elke groep te kunnen koppelen. 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 en er wordt verteld waar ouderhulp in wat voor 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoEwTUWT8U64RDruVnpgN9htqZ9ge_xKnH0isI5H-XRUNk1QNkEySVRVWFc4NUhaVzVVQUsyNFAxWS4u
https://sport.nl/artikelen/2016/03/is-schaken-goed-voor-het-brein-van-kinderen
https://sport.nl/artikelen/2016/03/is-schaken-goed-voor-het-brein-van-kinderen
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vorm dan ook nodig is. Denkt u dat dit echt iets voor u is? Geef dit dan aan op de 
antwoordstrook voor 11 oktober 2019 en schrijf daarbij welke dagen u inzetbaar 

bent. Vaardigheid met de computer is gewenst. Als klassenouder mag je ook mee 
met activiteiten, maar het is niet noodzakelijk dat je 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! U kunt zich 

opgeven door op deze link te klikken. 
 

Vacature: TSO-vrijwilliger tussenschoolse opvang 

Wij zoeken voor onze basisschool Het Braambos in Hoofddorp enthousiaste 
vrijwilligers die de Tussenschoolse opvang (TSO) verzorgen. Dagelijks blijven vele 

kinderen over op school. De organisatie van de TSO wordt verzorgd door een TSO-
Coördinator samen met een team van vrijwilligers. Wilt u ons helpen mensen te 

vinden? Binnenkort gaan we ook flyeren in de wijk. Alleen met hulp van vrijwilligers 
kunnen we ook op termijn in tussenschoolse opvang voorzien. 

U kunt zich opgeven door deze link  te volgen. Voor meer informatie: 
 
Esther Nederlof 

TSO Coördinator Het Braambos  
Tel. 06-28979051 

E-mail: e.nederlof@braambos.nl 
 

 

Inzet onderwijsassistenten 

Het Braambos heeft dit schooljaar per saldo meer handen in de klas. De overheid 

heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk voor leraren te 

verlichten. Het Braambos team heeft gekozen deze middelen vooral te gebruiken 

voor de inzet van onderwijsassistenten en de kleuterklassen te verkleinen. Met elkaar 

optimaliseren we nu het rooster voor de onderwijsassistenten zodat  zo efficiënt 

mogelijk gebruik gemaakt kan worden van hun tijd.  

Netwerk rond de school 

 

Deze week hebben we gesproken met de wijkagent en 

de mogelijkheden besproken van samenwerking. We 

verwachten dat dit later dit schooljaar een concreet 

vervolg gaat krijgen in de groepen 6. 

Eén ding werd ons in ons contact heel duidelijk, verkeerd 

gebruik van mobiele telefoons, whatsapp groepen, 

instagram etc. kunnen grote impact hebben op kinderen. 

Dringend advies – kijk mee met uw kind op de digitale 

media en ga hierover open in gesprek.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoEwTUWT8U64RDruVnpgN9htqZ9ge_xKnH0isI5H-XRUOU9CSzMxTUY5OVdHWTFFRExFU0xIU1NPMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aoEwTUWT8U64RDruVnpgN9htqZ9ge_xKnH0isI5H-XRURTdCQkdUQ0YwN1ZLUFE0UDFZSE82Tjk5My4u
mailto:e.nederlof@braambos.nl
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Wettelijke Aansprakelijkheid 
 

Ongelukken zijn niet altijd te voorkomen. De school is alleen aansprakelijk als een 
ongeval het gevolg is van onrechtmatig handelen. De school is dan nalatig 
geweest. Bijvoorbeeld wanneer de school een loszittende leuning van een trap niet 

vastzet na meldingen van ouders. 

 

 

Voor schade veroorzaakt door kinderen is het Braambos 

niet verzekerd. Enkele recente voorvallen brengt ons er 
toe dit onder uw aandacht te brengen. Dit zullen we 
ook opnemen op onze website. Ongelukjes gebeuren 

en daar bent u middels uw WA verzekering voor 
gedekt. Schrik dus niet als de school belt en een schade 

onder uw aandacht brengt. Uw verzekering en school 
lossen dit samen verder op. Concreet betekent het dus 

dat schade veroorzaakt door leerlingen in eerste 
instantie verhaald wordt op de ouders of verzorgers van 
het betreffende kind.  

 

 

 

Opening 

kinderboekenweek 

 
Nog even en het is zo ver: de opening van de kinderboekenweek!  

Aanstaande woensdag 2 oktober is het zo ver. We verwachten iets leuks aan u te 
kunnen presenteren! U kunt onze deelnemers komen bewonderen. Rond 8.45 

gaat  het spektakel beginnen.  
U kunt gaan staan voor de beukenhagen op  het meester van Dijkplein.- achter de 

pilonnen.  
We hopen natuurlijk op goed weer. Mochten de verwachtingen heel slecht zijn, dan 
wordt het eventueel later gehouden.  
 

 

Hoe gaat het in zijn werk: 

1. koop een kinderboek 
van 2 t/m 13 oktober 2019 
2. lever het bonnetje in bij 

Stevens (ze hebben een 
speciaal laatje voor elke 

school) 
3. na de 
kinderboekenweek tellen 

zijd alle kassabonnen op 
4. de school krijgt van ons 

een waardebon die je in 
2019 kunt gebruiken voor 

de schoolbieb 
 



  Nieuwsbrief nummer 2 |  september 2019 

 

 

7 

 

En nóg een actie tijdens de 
Kinderboekenweek! Voor 

mensen die liever bij Bruna 
boeken kopen: lever het 

bonnetje in op school. Alle 
bonnetjes worden 

verzameld en ingeleverd 
bij de Bruna-winkel. Voor 
20% van het totaalbedrag 

mogen we gratis boeken 
aanschaffen voor de 

schoolbieb. 
 

 

Zit uw kind niet lekker in zijn / haar vel? 
         Assertiviteitstraining / sociale vaardigheden 

in groepsverband voor kinderen en hun ouders samen  

        Oktober 2019 

De Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die: 
- het gevoel hebben er niet bij te horen 

- onzeker of verlegen zijn 
- overheersend zijn, de baas spelen 

- anderen uitlachen 
- niets serieus nemen, overal een grap van maken 

- somber zijn 
- woedeaanvallen hebben 
- pesten of gepest worden 

- gesloten zijn 
- zich moeilijk kunnen concentreren 

- zich eenzaam voelen 
- moeilijk aansluiting kunnen vinden bij anderen 

- faalangst hebben 
Wij starten in Hoofddorp met groepen na de zomervakantie 2019: 

• voor  5 - 7 jarigen op  woensdag 9 oktober van 16.00 -17.30 uur/ Hoofddorp 

• voor  8 -11 jarigen op woensdag 9 oktober van  13.30-15.00 uur/ Hoofddorp 

• voor 12-15 jarigen  op woensdag 9 oktober van 19.00-20.30 uur / Hoofddorp 

 

Wat is de Kanjertraining? 

De Kanjertraining is een zeer effectieve weerbaarheidstraining en wordt gegeven 
aan kinderen in verschillende leeftijdsgroepen van 5 -16 jaar. De training bestaat uit 

10 lessen van anderhalf uur, eens in de 14 dagen met kinderen en (een van ) hun 
ouders. De ouders kunnen elkaar afwisselen, deelname van één ouder is voldoende, 

twee zijn altijd welkom. Er wordt gewerkt met twee trainers. 
Doel van de training is dat kinderen positief over zichzelf en anderen gaan denken.  

Resultaat is dat zij meer zelfvertrouwen krijgen, meer zelfinzicht en zicht op het effect 

van hun gedrag op anderen. Zij krijgen grip op sociale situaties en minder last van 
stress, verhoogde concentratie en schoolresultaten gaan vooruit.  
 

Werkwijze  

Het eerste half uur worden er oefeningen gedaan in spelvorm met ouders en 

kinderen samen. Daarna gaan de kinderen met de kindertrainer drie kwartier naar 



  Nieuwsbrief nummer 2 |  september 2019 

 

 

8 

het speellokaal. In de training wordt met verschillende therapeutische spelmethoden 
gewerkt zoals fysieke oefeningen, rollenspel, muziek,  tekenen,  kringgesprekken en 

een verhaal.                                                                                                                                                            
De ouders gaan met de ouderbegeleider mee en  ontvangen 

achtergrondinformatie en tips. Het laatste kwartier laten de kinderen aan de ouders 
zien wat ze geleerd hebben. Ouders en kinderen krijgen doe-opdrachten mee als 

huiswerk. De kinderen krijgen een werkboek of werkbladen, en ouders krijgen na elke 
les hand-outs. 
Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan de Kanjertraining. We vragen de ouders, 

het kind (vanaf 8 jaar) en de leerkracht om vooraf een gedragsvragenlijst in te 
vullen. Op verzoek van de ouders kan ook de leerkracht van het kind bij het traject 

betrokken worden. 
 

Onderwerpen die aan bod komen in de training: 

• jezelf voorstellen 

• complimenten geven en ontvangen 

• praten over je gevoelens 

• grenzen stellen, nee zeggen, omgaan met pestgedrag 

• belangstelling tonen, vragen stellen, vriendschap 

• gespreksvoering 

• kritiek geven en ontvangen 

• onderhandelen 

Aanmelden via de website. Voor meer informatie: drs Angela Rolvers (0612720769) 

 
 

Colofon   

Nieuwsbrief september 2019  
 

Redactie:  
R.J. (Johan) Alderden (directeur)  

D. (Daniëlle) Kühnen (bouwcoördinator 1-2) 
J. (Jenneke) Wor (bouwcoördinator 3-5) 

A. (Annemieke) Kol (bouwcoördinator 6-8)   

Adres: 
Waddenweg 83  

2134XL Hoofddorp  
Tel.:  (023)5577663  

Fax: (023)5579944  
www.braambos.nl  

E-mail: info@braambos.nl  

 

http://www.kanjertraininghaarlem.nl/

