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Een woord vooraf... 

Het schooljaar 2018-2019 is alweer enige weken 

onderweg. De bezetting voor de groepen is 

nog steeds niet helemaal rond: zo werkt juf An-

ja een dag meer dan ze zou willen, omdat die 

vacature niet kan worden ingevuld. Ook het 

herstel van juf Denise (groep 8), die aan haar 

hand is geopereerd, zorgt ervoor dat nog niet 

alles op rolletjes loopt. 

Afgezien daarvan zijn we het schooljaar goed 

begonnen. Komende week op 1 oktober krij-

gen we hulp van maar liefst vier nieuwe colle-

ga’s, die vanwege verplichtingen bij hun huidi-

ge werkgever niet eerder konden beginnen: juf 

Sandra en juf Angela komen als onderwijsassis-

tent, juf Simone als leerkracht voor groep 7 en 

groep 4 en Esther Nederlof komt voor ons de 

TSO-coördinatie op zich nemen.  

Samen met de stagiaires die in verschillende 

groepen deze week zijn begonnen, proberen 

we met deze vele handen het werk lichter te 

maken. Op die manier werken we hard, maar 

zeker ook met veel plezier, om het schooljaar 

2018-2019 een mooi schooljaar voor iedereen 

te maken. Dat begint de komende weken al 

met het vieren van de Kinderboekenweek en 

ons 35-jarig bestaan. Die zullen we maandag 

as. klein openen op het schoolplein en donder-

dag 11 oktober groots afsluiten. Verderop in dit 

Braambosjournaal vindt u daarover meer infor-

matie. 

We hopen dat het weer mooi blijft, de leer-

krachten gezond, de kinderen gelukkig en de 

ouders tevreden. Dan maken we er met elkaar 

een fantastisch schooljaar van! 
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Ma 1 okt Opening Vrienden Weken om 8.40 

bij het Meester Van Dijkplein  

Woe 3 okt Opening Kinderboekenweek met 

leerlingen 

Vrij 5 okt Studiedag—leerlingen vrij 

Don 11 okt Jubileum-feest vanaf 14.00 uur met 

leerlingen en ouders  

Ma 22 t/m 

zon 28 okt 

Herfstvakantie  

Vanaf ma 

29 okt 

Schoolfotograaf  

Don 1 nov Thema-avond voor ouders  

Vrij 9 nov Sint Maarten op school gr. 1 t/m 4 

No. 01 



Ouderportaal en Schoolapp 

TSO 

Per 1 oktober start de nieuwe overblijf coördi-

nator, Esther Nederlof. Ze gaat zorg dragen dat 

de overblijf vloeiend verloopt, de administratie 

goed gaat en natuurlijk dat de kinderen een 

prettige en veilige overblijf tijd hebben.  

 

Als u overblijven betaalt, betaalt u uiteraard 

niet voor vakanties en studiedagen. Per abuis 

hebben we gesteld dat de eerste periode van 

10 weken duurt tot 9 november, maar dat 

moet zijn tot 16 november. Pas daarna begint 

de tweede periode en de betaling daarvan 

hopen we dan op een digitale manier te kun-

nen doen. Zodra we hierover meer duidelijk-

heid hebben, informeren we u.  

Al veel ouders hebben zich aangemeld voor het nieuwe ouderportaal. We vragen u allemaal om 

te zorgen dat u zich aanmeldt. Gedurende het schooljaar gaan we zo veel mogelijk communicatie 

via het ouderportaal laten verlopen. Denkt u hierbij aan het intekenen voor gesprekken, ontvangen 

van brieven en de nieuwsbrief. Daarom is het belangrijk dat u zich registreert. De activatiecode 

heeft u ontvangen in een e-mail van John van Bemmelen, eind augustus. Uitleg over het aanmel-

den vindt u op de homepagina van de website, in een link naar een filmpje onder de afbeelding 

van de telefoon.  

Ga voor het aanmelden in het Ouderportaal naar de website 

www.braambos.nl , kopje Partners, Ouderportaal. Vul het tweede blau-

we vak in, eenmalige registratie als ouder. Met het toegestuurde wacht-

woord komt u in het Ouderportaal en moet u zelf nog de gegevens van 

uw kind(eren) invullen.  

Naast het Ouderportaal kunt u de SchoolApp op uw telefoon instellen. 

Middels deze app kunt u berichten speciaal over de groep van uw kind 

volgen. Deze app vervangt Klasbord. De leerkrachten zetten hierin be-

richtjes, foto’s en de groepskalender. Aanmelden voor deze app wordt 

ook uitgelegd in het filmpje onder de afbeelding van de schoolapp op 

de homepagina van de website.  

Mocht u problemen ervaren bij het aanmelden in het Ouderportaal of 

de app, dan willen wij u graag helpen.  

Agenda rectificatie 
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In de activiteitenkalender die u heeft ontvan-

gen staat per abuis bij de studiemiddag van 

woensdag 17 oktober dat die om 12.00u be-

gint. Dat is niet zo: de studiemiddag begint 

voor de leerkrachten om 13.00u dus NA 

schooltijd. Op de tijden van de kinderen heeft 

dit dus geen invloed: die hebben gewoon 

school tot 12.30u. 

http://www.braambos.nl


Schoolplein update 

Thema avond 

De plannen voor grote en kleine aanpassingen aan twee pleinen krijgen steeds meer vorm.  

De gemeente heeft toestemming gegeven voor het aanbrengen van nieuwe belijning op het 

Meester Messaoudiplein bij de schoolwoningen. Dit wordt uitgevoerd door de Johan Cruyff founda-

tion en daarmee worden we een Plein 14. Er komt extra belijning op het voetbalveld, zodat daar 

op kleine veldjes door meer kinderen gespeeld kan worden. En er wordt een King Court aange-

bracht. Dat spel zal in de gymles door Meester Sander aangeleerd worden, zodat het ook veel ge-

speeld kan worden.  

Voor het Juf Fabelplein zijn we in contact met een hovenier over de uitvoering van de vergroening 

van het plein. De plannen omvatten het vervangen van de rubberen ondergrond, het vervangen 

van het huidige groen in de plantenbak en het aanbrengen van nieuw groen, wat ook tot spelen 

uitnodigt. We hopen dat de hovenier snel aan de slag kan met onze ideeën.  

Oproep ouderhulp 
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De school kan niet zonder ouderhulp. Bij diver-

se activiteiten is de hulp van ouders echt no-

dig. We hopen dan ook dat elke ouder van 

de school zijn/haar steentje wil bijdragen aan 

het realiseren van een rijke leeromgeving, aan 

het organiseren en begeleiden van activitei-

ten en aan het ondersteunen van de leer-

krachten. Wilt u uw beschikbaarheid aange-

ven middels een vragenlijst op de website. Ga 

naar www.braambos.nl, kopje Activiteiten, 

Ouderhulp 2018-2019. De oproep staat nog 

open tot en met vrijdag 5 oktober.  

Dit jaar organiseren we twee maal een thema 

avond voor ouders en team. Deze thema 

avonden vervangen de koffie-avonden. Op 

een thema avond gaan we graag met u in 

gesprek over onderwijskundige of maatschap-

pelijk relevante onderwerpen. Onderwerpen 

die voor de school of voor de leerlingen van 

belang zijn. Hoe zien ouders de thema’s en 

hoe kijken leerkrachten er tegenaan. Middels 

het gesprek komen we dichter bij elkaar en 

kunnen we samen meer bereiken. 

 

Op donderdag 1 november is de eerste the-

ma avond van dit schooljaar. U ontvangt een 

uitnodiging met het thema via de e-mail.  

Schoolfotograaf 

De week na de herfstvakantie komt de schoolfotograaf. We hebben dit jaar een andere fotograaf 

gekozen. Zij maakt een serie foto’s van de kinderen, waaruit u op uw gemak thuis kunt kiezen welke 

foto u de leukste vindt. Ongeveer een week na het fotomoment krijgen alle kinderen een kaartje 

mee naar huis met een unieke code. Daarmee logt u in op de website van de fotograaf en kunt 

alle foto’s bekijken, bestellen en betalen. U krijgt ze vervolgens thuisgestuurd. De foto’s worden ge-

maakt tegen een lichtblauwe achtergrond. Bent u al nieuwsgierig, kijk dan even op de site van de 

fotograaf: https://www.maaikecapponfotografie.nl/portfolio/schoolfotografie . 

Aangezien er iets meer tijd voor de portretten wordt genomen, komt de fotograaf meerdere da-

gen. Het schema op welke dag de groepen aan de beurt zijn, volgt binnenkort.  

U kunt dit jaar buiten schooltijd de broertjes/zusjes foto laten maken. 

Dit geeft de gelegenheid om ook kinderen die nog niet of niet meer 

op school zitten, mee te laten fotograferen. Intekenen voor dit foto-

moment kan online. Informatie hierover volgt in een aparte mail.  

http://www.braambos.nl
https://www.maaikecapponfotografie.nl/portfolio/schoolfotografie


Verrekijkerklas Lerarentekort 

Dit jaar krijgt de Plusklas een nieuwe naam:  

de Verrekijker klas. We hebben voor deze nieu-

we naam gekozen omdat we denken dat hij 

goed past bij onze nieuwe doelstelling: verder 

kijken naar de inhoud én naar je eigen leren. 

We gaan in de Verrekijkerklas extra uitdaging 

bieden aan leerlingen die niet genoeg hebben 

aan extra stof in de klas. Nog belangrijker is mis-

schien wel dat we nu ook hard gaan werken 

aan het ‘leren leren’. Leren doorzetten, leren 

automatiseren, leren om kritisch naar je eigen 

werk te kijken en leren om je werk secuur te ma-

ken. Het beleid voor leerlingen die meer uitda-

ging nodig hebben is op het Braambos dit jaar 

volop in ontwikkeling, we houden u op de 

hoogte! 

Colofon 
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Voor veel directeuren in het basisonderwijs 

was de zomervakantie dit jaar beduidend an-

ders dan andere jaren. Het lerarentekort laat 

zich in Nederland op veel scholen gelden, wat 

tot veel overuren voor directies heeft geleid in 

de zomer om de formatie voor dit schooljaar 

rond te krijgen. Wij zijn niet de enige school 

waarbij dat niet helemaal gelukt is. Met in-

gang van 1 oktober is de definitieve bezetting 

voor de groepen gelukkig wel zo goed als ge-

regeld.  

Het is echter een wankel evenwicht; bij (enige) 

ziektegevallen die we al gehad hebben blijkt 

al dat er geen invallers beschikbaar zijn. Dat 

betekent dat veel intern moet worden opge-

lost, wat de druk op collega’s en de schoolor-

ganisatie verhoogt. Bij langere ziektes of meer-

dere ziektegevallen op de school, zullen we 

wellicht drastische maatregelen moeten ne-

men, zoals groepen naar huis sturen. Uiteraard 

proberen we dit alleen als uiterste maatregel 

te doen en zullen we hierover zo goed moge-

lijk met betreffende ouders communiceren.  

We willen deze zorgen wel graag met u delen, 

omdat het lerarentekort zich echt laat gelden 

op de scholen en dan met name in de grote 

steden. We hopen op uw begrip als we tot 

dergelijke maatregelen moeten overgaan.  

Mocht u op één of andere manier een bijdra-

ge kunnen leveren die ons als school zou hel-

pen, dan houden we ons aanbevolen voor 

suggesties. Bent u bijvoorbeeld beschikbaar 

om een dag in te 

vallen, kunt u ons 

ondersteunen als 

we groepen moe-

ten verdelen of 

heeft u andere 

ideeën om in geval 

van nood ons te 

steunen, dan horen 

we dat graag. U 

kunt dat laten we-

ten aan de directie.  

Vrienden weken 

Vanaf maandag 1 oktober is het feest op Het 

Braambos. We vieren de Kinderboekenweek 

en ons 35-jarig jubileum met de Vrienden We-

ken. Alle informatie over de Vrienden Weken 

staat op de volgende pagina.  



Vrienden 

Weken 

 

Het Braambos bestaat 35 jaar en dat gaan we vie-

ren. In deze 35 jaar zijn er heel veel vriendschappen 

ontstaan op school. En onze leerlingen van nu zien 

hun vrienden elke dag. Tegelijk met de kinderboe-

kenweek in het thema ’vriendschap: Kom erbij!’ vie-

ren we feest in de VRIENDEN WEKEN.   

Van maandag 1 oktober tot en met vrijdag 12 okto-

ber staat vriendschap centraal in de lessen en activi-

teiten. We doen extra leuke dingen met onze vrien-

den en ook ouders zijn welkom. Bekijk het program-

ma en vier de VRIENDEN WEKEN met ons mee!  

Programma 

Maandag 1 oktober  

Opening van de VRIENDEN WEKEN om 

8.40 uur op het meester Van Dijk plein. 

Ouders zijn natuurlijk welkom.  

Woensdag 3 oktober 

Opening van de Kinderboekenweek; 

kom erbij! met een speurtocht naar bij-

zondere vrienden door de school. 

Vrijdag 5 oktober 

Alle leerlingen de hele dag vrij om met 

je vrienden te spelen.  

Dinsdag 9 oktober  

Vandaag willen we allemaal een cake-

je eten. Wie bakt er voor ons? Muffinmix 

krijg je maandag van de juf. 

Donderdag 11 oktober  

Vrienden en muziek, dat is pas feest! 

Vandaag studeren we met alle groe-

pen het muziekstuk de Bolero van Ravel 

in. Onder leiding van docenten van Pier 

K leren alle kinderen een onderdeel van 

het muziekstuk.  Om 14.00 uur is de gro-

te opvoering en afsluiting van de VRIEN-

DEN WEKEN op het Meester Messaoudi-

plein (voor de schoolwoningen). Kom 

allemaal kijken naar deze  

fantastische voorstelling!   

Donderdag 11 oktober 

We nodigen leerlingen en ouders graag 

uit voor een hapje en een drankje met  

vrienden om 14.50 uur na de voorstel-

ling.  

Vrijdag 12 oktober 

Spelletjesmiddag in de klassen. Neem 

een leuk spel mee om met je vrienden 

te doen.  

Vriendenbord 

In de hal van het 

hoofdgebouw staat 

vanaf maandag 1  

oktober het Vrienden-

bord. Zoek je iemand 

om mee te gaan ska-

ten? Wil je samen  

hutten bouwen, met 

de Playmobil spelen of 

gewoon chillen?  

Hang een briefje op 

het Vriendenbord met 

je naam, groep en  

activiteit. Zie jij een 

briefje met iets leuks 

om te doen, kom dan 

naar de klas van je 

nieuwe vriend en 

spreek iets af. Weet je 

even niets te doen? 

Kijk op het vrienden-

bord en maak nieuwe 

vrienden!  


