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Een woord vooraf...
In deze weken, waarin de zomer wel eeuwig
lijkt te duren, hebben we op het Braambos al
weer veel leuke dingen gedaan. Ons 35-jarig
bestaan is in een mooie combinatie met de
Kinderboekenweek gevierd, met een daverende afsluiting op het plein buiten in samenwerking met kunstdocenten van Pier K. De Bolero
van Ravel staat hierna in ieders geheugen gegrift, ook in dat van de kinderen en dat is toch
een mooie opbrengst van zo’n evenement, die
niet in een CITO-toets is weer te geven. Echt
iets om trots op te zijn!
Verder hebben we in oktober een flink aantal
nieuwe mensen bij ons op school verwelkomd,
die op allerlei gebieden ons ondersteunen in
de leerlingbegeleiding, voor de groep of in de
(TSO-)organisatie. Het geeft een prettige dynamiek om met zoveel mensen verder te kunnen
bouwen aan deze mooie school. Daar gaan
we na de herfstvakantie dan ook met veel plezier mee verder.
We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie toe en hopen iedereen erna weer in
goede gezondheid terug te zien!
Namens het team,
John van Bemmelen

Agenda
22-26 okt

Herfstvakantie

v.a. 29 okt

Schoolfotograaf

Don 1 nov

Thema-avond voor ouders & team

Vrij 9 nov

Sint Maarten voor groep1 t/m 4

Zon 2 dec

1e Advent

Di 4 dec

Surprisekijkmiddag in groep 5 t/m 8

Woe 5 dec Sinterklaasviering
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Uitslag ouder-tevredenheidspeiling mei 2018
Aan het tevredenheidsonderzoek op het Braambos hebben 164 van de 391 ouders deelgenomen.
Dat is een deelname van 42% en daarmee zijn de uitslagen representatief. De uitslag is in de MR
besproken en daar zijn ook actiepunten aan de orde geweest die we dit schooljaar gaan uitvoeren. Hieronder vindt u van beide een samenvatting.
De school kreeg van de ouders een rapportcijfer 6,72. In 2016 was dat 7,27 en het landelijk gemiddelde is 7,55. Wij zijn uiteraard niet tevreden met dit cijfer.
Gelukkig ziet 93% van de ouders hun kind met plezier naar school gaan (landelijk 94%). De leerkracht wordt door de ouders als belangrijkste aspect voor een goede school genoemd. Veel ouders zijn tevreden over de deskundigheid en de inzet en het enthousiasme van de leerkracht (resp.
83% en 84% tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over de mate waarin de leerkracht naar de
ouders luistert (84% tevreden). Veel ouders (90%) zijn tevreden over de omgang van de leerkracht
met de leerlingen.
Ouders zijn vooral ontevreden over de speelmogelijkheden en veiligheid op het plein (resp. 70% en
45% ontevreden). Ook over de informatievoorziening over de school zijn veel ouders niet tevreden
(41%). Er moet volgens ouders meer aandacht komen voor de begeleiding van leerlingen met extra leerbehoeften (31% ontevreden) en voor de extra mogelijkheden voor goede leerlingen (24% is
hier ontevreden over). Over de aandacht voor pestgedrag is 47% van de ouders tevreden en 31%
ontevreden (landelijk is 61% tevreden en 17% ontevreden). Relatief veel ouders zijn ontevreden over
de rust en orde in de klas (21% is ontevreden). Ook over de aandacht voor normen en waarden zijn
relatief veel ouders ontevreden (16% ontevreden).
Er zijn uit deze peiling voor onze school genoeg aandachtspunten gekomen, die we verwerkt hebben in het schoolplan voor dit schooljaar. Er zijn stuurteams gevormd die zich bezig houden met de
onderwerpen: PBS (schoolklimaat, regels, rust en orde, sociaal-emotionele ontwikkeling), Plusaanbod en Ouders en school (om samenwerking en communicatie met ouders en school te verbeteren). Het schoolplein wordt dit schooljaar ook (deels) aangepakt en we zijn bezig om de TSO professioneler te gaan organiseren en begeleiden.
Op de ouderavond van 1 november willen we
graag met ouders in gesprek over wederzijdse
verwachtingen en hoe we de samenwerking
tussen ouders en school kunnen verbeteren.

Uitnodiging

Op 1 november bent u welkom vanaf 19.45
(inloop – start 20.00) bij de thema avond met
ouders. Deze avond is bedoeld om samen in
kleine groepen in gesprek te gaan. Hoe kijkt u
naar school? Wat vindt u goed op het Braambos en waar vindt u dat nog kansen liggen?
Ouders en leerkrachten gaan met elkaar in gesprek over 5 thema’s;






(extra) Begeleiding van leerlingen
Sfeer op school, in de klas, rust en orde
Leerkracht, contact tussen ouders en leerkracht
De Christelijke identiteit van de school
Persoonlijke ontwikkeling; verwachtingen
van ouders en verantwoordelijkheid van
school
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Nieuw TSO *overblijf* systeem
De eerste periode van 10 weken van de TSO (overblijf) zit er bijna op. Zoals gemeld gaan we vanaf 19 november gebruik maken van een online administratiesysteem voor het opgeven van de overblijf en ook voor de betaling van de
TSO. Het systeem heet ‘Mijn TSO’. Dit systeem biedt ouders veel gebruikersgemak. Aan- en afmelden voor de overblijf kan voortaan via de telefoon, tablet
of computer gedaan worden. Betalingen worden maandelijks achteraf gefactureerd en betaalt u
digitaal. Op maandag 29 oktober ontvangt u in de mail en op papier uitleg over het registreren
voor dit systeem.
Gele strippenkaarten
In de week van maandag 19 november kunt u elke ochtend om 8.30 uur en elke middag vanaf
14.45 uur de gele strippenkaarten die nog over zijn, terug laten betalen. Het restant bedrag van de
stippenkaart krijgt u contant terug. Dit kan bij de keuken van het hoofdgebouw.

Wist u dat...






Het Gymbos

U de leerkracht van uw kind (-eren) kunt
mailen door de
voorletter.achternaam@ Braambos.nl
(voorbeeld - l.kracht@braambos.nl)
De toiletten iedere dag om 13.00 extra
worden schoon gemaakt
Er helemaal geen invallers meer zijn als
juf of meester ziek is
De Johan Cruijff foundation binnenkort
ons voetbalplein versiert met nieuwe belijningen

Na de herfstvakantie start er iets nieuws op het
Braambos, namelijk het Gymbos. Het Gymbos
lijkt een beetje op de Verrekijkerklas. Op elke
vrijdagmiddag 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. Na elke vakantie worden er
nieuwe groepjes gemaakt, waarmee Meester
Sander dan een aantal weken gaat gymmen.
Ouders van leerlingen die uitgenodigd worden voor het Gymbos, ontvangen van te voren een mail.

Schoolfotograaf
De week na de herfstvakantie komt de schoolfotograaf. We hebben dit
jaar een andere fotograaf. Aangezien er iets meer tijd voor de portretten
wordt genomen, komt de fotograaf meerdere dagen.

Maandag 29 oktober: portretfoto en klassenfoto groep 4 & 5 & 6

Dinsdag 30 oktober: portretfoto en klassenfoto groep 7 & 8

Woensdag 31 oktober: onder schooltijd broertjes en zusjes foto

Donderdag 1 november: portretfoto en klassenfoto groep 1-2 & 3
De kinderen worden gefotografeerd tegen een lichtblauwe achtergrond.
U kunt hier rekening mee houding in de kleding van de kinderen.
Bezwaar tegen de klassenfoto
Enige tijd nadat de foto’s zijn gemaakt ontvangt u een kaartje met een unieke code. Door in te loggen met deze code op de website van de fotograaf kunt u de foto’s bekijken en bestellen. Ook de
klassenfoto is zichtbaar via deze website. Heeft u er bezwaar tegen dat uw zoon of dochter op de
klassenfoto staat, wilt u dit dan voor maandag 29 oktober mailen aan m.dejong@braambos.nl ?
Dan zullen we uw zoon of dochter niet op de klassenfoto zetten. De klassenfoto’s kunnen alleen
door ouders van die klas bekeken en besteld worden en zullen niet op de schoolwebsite worden
geplaatst.
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ICT—projectweek coderen
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 november is het op Het Braambos ICT-projectweek in het teken van CODEREN. Deze week maken alle kinderen – herhaald – kennis met het begrip coderen.
Coderen is een onderdeel van de digitalisering van de samenleving. Over tien jaar ziet de arbeidsmarkt er volledig anders uit dan nu, met beroepen die nu nog niet bestaan. In de toekomst is het
waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren (omzetten in code) als om goed Engels te kunnen spreken. De vaardigheden die bij het coderen nodig zijn, helpen inzicht te krijgen in
de ‘achterkant’ van de apparaten die we dagelijks gebruiken. Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren. Het is dus niet per definitie bedoeld om kinderen op te leiden tot
programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben. Deze
vaardigheden leer je van programmeren:

Creatief en logisch denken

Ruimtelijk inzicht

Probleemoplossend vermogen

Structureren

Samenwerken
In de week van het Coderen leren de kinderen wat coderen is op analoge (zonder computers) en digitale manieren. Er is op maandag in elke groep een introductie.
Vraagt u dan maar eens aan de kinderen wat de
‘Hagelslagrobot’ is. Gedurende de week is er in elke
week een circuit met meerdere opdrachten rondom coderen. De kinderen van de bovenbouw gaan er zelf
mee aan de slag op de Chromebooks. En in de gymlessen komt het analoog coderen ook terug. Zo leren de
kinderen op verschillende manieren dat alle computers
werken volgens het principe ‘als ik dit doe, dan gebeurt
er dat’. En dat coderen simpelweg het programmeren
van deze stappen in computers is. We hebben veel zin in
deze lessen in de projectweek.

Kinderkunstdagen bij Pier K in de vakantie
In de herfstvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer
terecht bij de kinderkunstdagen van Pier K.
Het thema van de kinderkunstdagen is: Aan Tafel!
We gaan dit keer lekker aan de slag met met o.a. echt eten!
Van fruit, groente en graan maken wij een huis of een stad.
We maken fake food met verf en piepschuim en gaan lekker
dansen. We gaan taartjes, gebak en bonbons van klei maken
en waxine houders vilten. Ook komen muziek maken en een theaterworkshop aan bod!
Uiteraard is de lunch inbegrepen en is er tijdens de korte pauze tijd voor limonade en wat lekkers.
Wij hopen dat jullie weer gezellig mee doen!
De kinderkunstdagen vinden plaats in Pier K hoofddorp op:
Dinsdag 23 oktober, woensdag 24 oktober en donderdag 25 oktober
Van 10.00-16.00 uur
Na afloop zal er een kleine presentatie plaats vinden van wat er die dag is gedaan.
De kosten bedragen € 26,- per dag (incl. lunch) of € 71,50 voor drie dagen.
Inschrijven kan via www.pier-k.nl (klik op de banner bij de Pier K Kinderkunstdagen). Hier zie je ook
het volledige programma. Voor vragen, neem contact op met Pier K via telefoonnummer 023
5669565
Of mail naar kinderkunstdagen@pier-k.nl

Pagina 4

Vrienden weken
We kunnen terugkijken op twee heerlijke feestweken. De opening van
de kinderboeken week en feestweek moest noodgedwongen in de
gymzaal omdat het buiten hard regende, maar dat deed niks af aan
de sfeer.
Juf Anja werd voorgesteld als de mysterie gast en ze las een prachtig
gedicht voor over vriendschap. Tot slot hebben we ons schoollied gezongen en werd de feestweek geopend.
In alle groepen zijn naast het normale programma heel veel leuke activiteiten geweest, zoals de speurtocht door de school op zoek naar
vrienden. Dit deden we in groepjes van 4 kinderen. De kinderen uit
groep 7 en 8 hadden de taak om kinderen uit groep 1, 2 en 3 te begeleiden. Zij kunnen immers nog
niet (allemaal) lezen. Voor elkaar zorgen en elkaar helpen was een belangrijke opdracht. Tot slot
werden alle oplossingen ingeleverd en werd er een uit getrokken. De vier kinderen van dat groepje
hebben allemaal een boekenbon gewonnen.
In de groepen hebben we heerlijk gesmuld van de cup cakejes met slagroom die waren gebakken.
Voorlezen voor een ander kind was ook een van de activiteiten evenals het knopen van vriendschapsarmbandjes.
Op donderdag was het de hele dag feest; 12 docenten van Pier-K hebben ons de hele dag geholpen om de Bolero aan te leren. Veel ouders waren ’s middags in de gelegenheid om te komen kijken naar ons optreden. Na een soort generale repetitie sloten we af met onze eigen Braambos- Bolero concert.
Hopelijk heeft u er net zo van kunnen genieten als wij!
De feestelijke afsluiting, met een hapje en drankje en speciale feest
taart werd geregeld door onze actieve ouders van de ouderraad.
Daar konden we in het zonnetje nog even napraten en elkaar ontmoeten.
De feestweek is afgesloten met een vrienden middag, waarbij er gezelschapsspelletjes in de groepen werd gespeeld.
Het was een feest van verbinding- en vrienden maken!

Kliederkerk over Sint Maarten
In de Kliederkerk doen ouders en kinderen alles samen. Eerst eten we samen Sint Maartenpannenkoeken. Daarna ga je met je kinderen een uurtje creatief aan de slag rond het verhaal van
Sint Maarten. Met handen, intuïtie en gevoel verken je het verhaal. Tot slot is er een viering van
twintig minuten. Iedereen is welkom.
Zondag 11 november 12.30 uur tot 14.30uur
Waar: Het Brandpunt, Hoofdweg 770
Opgave: activiteiten@jophoofddorp.nl
Kliederkerk is een activiteit van de Protestantse gemeente
Hoofddorp
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Ouderbijdrage
Na een jubileumfeest met taart,
chips en een ballonnen boog, komen de feestdagen er weer aan,
met lekkers en cadeautjes….. Mocht
u het nog niet
overgemaakt hebben; de kinderen
zijn heel blij met uw
vrijwillige bijdrage!

Afscheid
We hebben afscheid genomen van juf Riette
Tempelman. Ze heeft de laatste jaren een
mooie studie gedaan en heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het HBO. We danken juf
Riette hartelijk voor al
haar inzet voor de
kinderen en school
en wensen haar een
mooie tijd toe.

Meer handen in de klas
We hebben heel veel extra handen in onze
groepen gekregen. Onder andere door de
kwaliteitsimpuls vanuit de regering is het voor
ons mogelijk om meer onderwijs assistenten
aan te nemen. U zult dan ook veel nieuwe gezichten op school zien rondlopen.
In de groepen 1 en 2 is Sharon Herstein tot 1
december fulltime aanwezig. Zij vervangt Juf
Antoinette, die voorlopig fantastisch werk doet
in groep 8B. Het is wel de bedoeling dat Antoinette uiteindelijk weer de ondersteuning van
de onderbouw op zich neemt.
In de groepen 3 en 4 ondersteunt juf Sandra
van de Kerkhof
In de groepen 4, 5, 6 en 7 helpt juf Rennie Meijer groepjes kinderen met rekentijgers
De groepen 5 worden iedere dag ondersteund door Angela Otto en/of Sandra van de
Kerkhof.
In groep 7 en 8 is juf Mirjam van Nifterick aanwezig voor ondersteuning.
Juf Tanja van Oussoren ondersteunt de kinderen die extra hulp nodig hebben op het gebied van taal (TOS) Ook juf Antoinette helpt
deze kinderen.
Juf Michelle Ampt daagt de kinderen uit, in de
Verrekijkerklas

Colofon
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De onderwijsassistenten zijn een tijdje in de
groep, afhankelijk van de hulpbehoefte van
de groep. Daarnaast halen ze leerlingen soms
uit de groep om in een klein groepje een specifieke opdracht te doen. En er zijn specialisten, zoals de meer begaafden (verrekijkers) en
Taal ontwikkelingsstoornis (TOS) hulp, voor kinderen die een diagnose hebben.
Mariska Paping start op onze school als zijinstromer. Ze gaat eerst meekijken in groep 6 A
van juf Jenneke Wor, met als doel uiteindelijk
zelf les te gaan geven en een bevoegd leerkracht te worden. We wensen haar een leerzame en fijne tijd toe.

www.braambos.nl
E-mail: info@braambos.nl
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