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Een woord vooraf

Inhoud

Met de benoeming van Johan Alderden tot nieuwe

bezig met het volgende schooljaar. Met elkaar zijn we aan












het bekijken welke taken er liggen en hoe we die gaan



directeur voor het Braambos is een belangrijke stap gezet
op weg naar volgend schooljaar. We zijn blij dat er een
ervaren directeur is gevonden die de school de komende
jaren gaat leiden. Later in deze nieuwsbrief stelt hij zich
aan u voor.
Achter de schermen zijn we als team en directie al volop

verdelen. Op een school van onze omvang is dat een
behoorlijke klus die nogal wat tijd vraagt van iedereen.
Zodra de groepsindeling voor 2019-2020 bekend is zullen
we die natuurlijk bekend maken. Dat gebeurt altijd gelijk
met de andere scholen van Meer Primair.
De komende periode gaan de kinderen de eindcitotoetsen maken en wordt door de leerkrachten het
eindrapport gemaakt. Verder staan er nog diverse
eindejaarsactiviteiten voor de deur, zoals de grote
verjaardag, het afscheid van groep 8 en het eindfeest.
Naast tijd voor leren is er dus ook nog genoeg tijd voor
plezier op het Braambos!

John van Bemmelen
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Agenda
-

Dinsdag 4 juni
Maandag10 juni
Maandag middag 17 juni
Dinsdag 18 juni
Woensdag 19 juni

-

Week 23 en 24
25 t/m 28 juni

Suikerfeest
Tweede pinksterdag – iedereen is vrij
Studiemiddag team – leerlingen zijn vrij
Voorstelling het Achterhuis groep 7 en 8
Grote verjaardag (let op datum is
veranderd!)
Cito toetsen groep 3 t/m 7
Avond vierdaagse

Trefwoord
Deze periode staat ‘aanwakkeren’ centraal. We lezen verhalen uit handelingen 1 en 3 over
de 12 vrienden van Jezus die het verhaal over zijn leven verhaal gaan opschrijven. En over
de hemelvaart en Pinksteren.

Schoolplan
Voor de jaren 2019-2023 zijn we als team bezig om onze plannen te verwoorden in een nieuw
schoolplan. Maandag 13 mei hebben we onze speerpunten besproken met ouders op de
ouderavond (zie ook verderop). Daarbij werden zaken genoemd die we in het schoolplan
opnemen. Om u een idee te geven noem ik er een aantal hieronder:








de christelijke identiteit mag herkenbaarder worden
er mag meer aandacht zijn voor andere talenten van kinderen, waarbij de
basisvakken er niet onder mogen lijden
ICT kan nog beter worden benut, maar is geen doel op zich. Oppervlakkigheid ligt
hier op de loer en dat is niet wenselijk. School en leerkracht blijven een belangrijke
overdrager van kennis.
kinderen groeien van het werken aan thema’s die te maken hebben met de wereld
om hen heen
de betrokkenheid van ouders moet gestimuleerd worden: ouders en leerkrachten
hebben beiden een verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderen
er kan meer contact gemaakt worden met instanties en organisaties om de school
heen/in de buurt bijvoorbeeld bij het werken aan projecten
de nieuwsbrief en andere communicatie vanuit school is sterk verbeterd: het blijft
belangrijk om ouders mee te nemen in processen die op school spelen. Dat vergroot
de betrokkenheid.

Het uiteindelijke schoolplan wordt, na instemming van de MR, natuurlijk voor alle ouders
beschikbaar.
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Thema-avond voor ouders
Twee maal per jaar organiseren we een thema-avond om met ouders in gesprek te gaan
over de school. Afgelopen maandag 13 mei hebben we op een ouderavond met
aanwezige ouders gesproken over de plannen voor Het Braambos voor de komende jaren.
De thema’s uit het strategisch beleidsplan van onze stichting zijn genoemd en ouders konden
hun mening geven over wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Enkele reacties van ouders:
-‘Heel leerzame avond. Veel nieuwe inzichten voor een eerstejaars-ouder.’
- ‘Fijn dat ik mijn mening mag delen en gewaardeerd wordt!’
- ‘Goed om van elkaar te horen wat er speelt. Leuke sessie, voor herhaling vatbaar.’
- ‘Fijn dat er zo veel leerkrachten waren om mee te sparren.’
- ‘Interessante onderwerpen om ook als ouder je licht over te laten schijnen. Ik denk dat er
meer ouders zijn die dit heel interessant vinden.’
- ‘Goede onderwerpen, goed om ideeën uit te wisselen en te bespreken wat beter kan.
Iedereen zou er bij moeten zijn.’
Bij dat laatste kunnen we ons natuurlijk alleen maar aansluiten! We hopen u een volgende
keer ook te mogen begroeten.
De gemaakte opmerkingen en aanvullingen zullen we bekijken en verwerken in ons nieuwe
schoolplan. Dat schoolplan komt voor het einde van het schooljaar uiteraard beschikbaar
voor alle ouders.

Aankondiging Zomerfeest en hulp gevraagd
Dit schooljaar willen we graag afsluiten met een zomerfeest. Een gezellig feest met spelletjes
en activiteiten voor de kinderen, de jaarlijkse play-back show, kraampjes met eten en
drinken en nog veel meer. Het zomerfeest wordt gehouden op donderdag 4 juli van 17.00 tot
19.00 uur. Dit leuke feest zal de jaarlijkse barbecue vervangen.
Helaas is er op onze eerste oproep geen reactie gekomen.
Daarom opnieuw de oproep:
Geeft u uw hulp dan nu alvast aan via
m.dejong@braambos.nl .
Vele handen maken licht werk en een leuk feest!

Grote verjaardag
Op 19 juni zijn alle leerkrachten van school tegelijk “jarig”. We vieren feest in iedere groep en
maken er een gezellige ochtend van.
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Nieuwe directeur
Met de start van het schooljaar 2019-2020 zal Johan Alderden de directeur van het
Braambos zijn. Hieronder stelt hij zich aan u voor:
Met ingang van het nieuwe schooljaar mag ik het stokje overnemen van John van Bemmelen, directeur a.i. Ik
heb er zin in en zie er naar uit om met het team verder te bouwen aan de mooie school van uw kinderen.
Mijn naam is Johan Alderden, vorige week mocht ik 55 jaar worden, al ruim 31 jaar
gelukkig getrouwd met Wilma en samen zijn we de trotse ouders van onze drie
wereldkinderen (Sudha, Jade en Mei-Lin). Ik woon in Aalsmeer. Als gezin houden we
van reizen en daarbij zijn we vanuit de achtergrond van onze kinderen gericht op Azië.
Tot het einde van dit schooljaar ben ik werkzaam op PCBS De Rank in Vianen. Ik ben
trots op mijn team. Met elkaar hebben we veel beleefd, veel in werking gezet en
mooie stappen gemaakt.
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en dit is het Braambos geworden.

Voor mij is het belangrijk dat ‘’We niet over, maar met elkaar spreken en eventuele verschillende standpunten
van elkaar erkennen”; op het niveau van de leerling, leraar en ouders. De Kanjertraining die op Het Braambos
gebruikt wordt, vind ik een mooi instrument/programma. Bij het goed toepassen van dit programma resulteert
dit in onderling vertrouwen, wederzijds respect en veiligheid en rust in een groep. Op een ouderavond op De
Rank hoorde ik een vader onlangs zeggen “Dit zouden ze in het bedrijfsleven ook moeten invoeren”.
De Kanjertraining geeft woorden voor het benoemen van gedrag. Ik zie dat het werkt en het sluit aan bij mijn
christelijke normen en waarden. In de schoolgids van het Braambos viel mijn oog verder op de drie belangrijke
basisbehoeften van een kind: Relatie, Autonomie en Competentie. Ik vind het belangrijk dat deze
basisbehoeften in ons onderwijsaanbod in balans zijn. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat de resultaten
van het onderwijs niet alleen in cijfers/normen zijn uit te drukken. Een kind mag vooral ook kind zijn en komt
pas tot prestatie als er sprake is van een relatie tussen leerkracht, kinderen en ouders.
De komende weken staan voor mij in het teken van het afsluiten van mijn periode in Vianen. Daarbij zijn er
inmiddels in mijn agenda en die van het Braambos afspraken gepland om te zorgen dat er sprake is van een
warme overdracht.
Ik zie er naar uit om u, uw kinderen en het Braambos team in het nieuwe schooljaar te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Johan Alderden

Internationale school
Per de start van het nieuwe schooljaar gaan de lege lokalen van de schoolwoningen een
nieuwe bestemming krijgen. De internationale school van de Optimist gaat 10 lokalen
gebruiken van Waddenweg 87. Op deze school zitten kinderen van zogenaamde expats.
Hun ouder(s) werken een (aantal) jaar in Nederland en zij krijgen onderwijs op deze
internationele school. Voor onze school hebben we volgend schooljaar nog twee lokalen in
de schoolwoningen in gebruik. Zo snel mogelijk zullen we vertellen welke groepen in dit
gebouw komen. Fijn dat we zo samen kunnen delen en het schoolgebouw weer nieuw leven
inblazen. In de komende weken zullen de lokalen voorbereid worden op de komst van de
Optimist. We zullen natuurlijk de overlast voor onze leerlingen zo veel mogelijk beperken.
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Terugblik Projectweken Duurzaamheid
Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 mei stond het Braambos in het teken van
Duurzaamheid. We kunnen terugkijken op twee prachtige projectweken over duurzaamheid.
Misschien vragen de kinderen u nu ook wel om niet met de auto maar op de fiets naar
school te komen, doen ze het licht uit of douchen ze korter.
Met hulp van Bas van Eijndhoven en Wester Regelink van 4Building b.v. hebben we het
programma voorbereid. We konden de kinderen een uitgebreid programma aanbieden
waarin op een andere manier kon worden geleerd. Zo kwam de vuilniswagen langs voor alle
groepen 1/2 en 3. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zijn op bezoek geweest bij de
Meerlanden. Fantastisch om te zien wat daar met ons afval gebeurt. (Minder fantastisch om
te ruiken…)
Op de afsluitende kijkmiddag was het gezellig druk. Jong en oud waren actief bezig om de
speurtocht te maken. Uiteindelijk hebben
de volgende kinderen gewonnen: Zia 1B,
Taban 2A, Lucas 3B, Chiara 4A, Merel 5A,
Nolan 6B, Luca 7C, Thijn 8A. Deze kinderen
hebben een knijpkat gekregen, een
duurzame zaklamp.
Tot slot mochten we de groepen 4C En 7C
verassen met een prachtige, heerlijke
taart, gesponsord door Bas en Wester.
Deze beide groepen waren in deze twee
weken de meest ‘groene’ groep.

Mediawijsheid
Regelmatig praten we met de kinderen van de bovenbouw over veilig internetgebruik.
Helaas is dit soms ook nodig, omdat er via Whatss-app vervelende berichten aan elkaar
worden gestuurd bijvoorbeeld. We vinden het belangrijk dat bespreekbaar te maken in de
klas. Als ouder kunt u ook meekijken met uw zoon of dochter en ons op de hoogte houden
als er iets online gebeurt wat niet leuk is.
Ook geven we les over de betrouwbaarheid van
informatiebronnen online. Dit alles leidt tot mediawijsheid bij onze
kinderen. Omdat ouders en school daarin samenwerken,
ontvangen alle kinderen van groep 7 en 8 volgende week het
magazine WIJS voor hun ouders.
WIJS is een magazine voor ouders met kinderen in de leeftijd van
8 tot 15 jaar. Het magazine helpt ouders hun kinderen op een
positieve manier te begeleiden in de digitale wereld. Er komen
experts, ouders en kinderen aan het woord. Verder geeft het
magazine informatie en tips & tricks over actuele en toekomstige
digitale ontwikkelingen, uitleg over kansen en uitdagingen rond
mediaopvoeding en verwijzingen naar online informatie.
Met het magazine en de praktische lessen van ouders en leerkrachten hopen we onze
leerlingen veilig(er) “het net” op de sturen.
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Run for KiKa
Wij willen (meester Sander en juf Marieke Best) een verschil maken voor
kinderen met kanker. Daarom rennen we met een team van 19 leerkrachten
van Meer Primair mee met de Run for KiKa estafette in Utrecht. Dit
evenement vindt plaats is 30, 31 augustus en 1 september. Het doel is om
meer onderzoek mogelijk te maken naar deze slopende ziekte. Laten we hier met elkaar ons
steentje aan bijdragen. Dit kunt u doen door ons te sponsoren tijdens de jaarafsluiting, waar
wij een te gekke activiteit organiseren! Vergeet vooral geen geld mee te nemen om mee te
kunnen doen en ons te steunen die middag! En anders kunt u altijd naar de website van KiKa
te gaan om te doneren. www.runfotkikaestafette.nl We hopen u te zien op 4 juli!

Mijn TSO
Voor antwoord op veel gestelde vragen over het aan- en afmelden
van overblijf kunt u nu terecht op de site www.braambos.nl/tso .
We vragen u nogmaals om er voor te zorgen dat u zelf uw kind aan- of
afmeldt voor de TSO. U begrijpt dat op een grote school het dagelijks veel
werk is als de TSO-coördinator dit handmatig voor veel kinderen moet doen.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het
schooljaar 2019-2020. De studiedagen voor
schooljaar 2019-2020 volgen nog.

Vakantierooster 2019-2020
zaterdag 19.10.2019 t/m zondag 27.10.2019
zaterdag 21.12.2019 t/m zondag 05.01.2020
zaterdag 15.02.2020 t/m zondag 23.02.2020
vrijdag 10.04.2020
zaterdag 11.04.2020 t/m maandag 13.04.2020
zaterdag 25.04.2020 t/m zondag 10.05.2020
donderdag 21.05.2020 t/m zondag 24.05.2020
zaterdag 30.05.2020 t/m maandag 01.06.2020
vrijdag 03.07.2020 t/m zondag 16.08.2020
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Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Meivakantie, incl. Koningsdag en 5 mei
Hemelvaart en extra vrije dag
Pinksteren
Zomervakantie
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Colofon
Nieuwsbrief mei 2019

Adres:

Redactie:

Waddenweg 83

 J. van Bemmelen (directeur ad. Interim)

2134XL Hoofddorp

 M. van Dooren (bouwcoördinator ob)

Tel.:

(023)5577663

 M. de Jong (bouwcoördinator bb)

Fax:

(023)5579944

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

Webinar
“In gesprek met mijn kind over gamen/ social media/ beeldschermen”
Woensdag 19 juni
Van 20:00 tot 21:00 uur
Voor ouders met kinderen van 12-23 jaar

Jeugd

Webin
ar
“In gesprek met mijn kind over gamen/ social media/ beeldschermen”
Wilt u als ouder uw kennis over sociale media en gamen vergroten en wilt u weten hoe u met uw
kind in gesprek kunt gaan over dit onderwerp? Tijdens het webinar In gesprek met mijn kind
over gamen en sociale media vertellen professionals van Brijder Jeugd en het CJG Haarlemmermeer u meer over de leuke en risicovolle kanten van sociale media en gamen. U komt te weten óf
en wanneer er sprake is van een verslaving en hoe u daar als ouder mee om kunt gaan. U krijgt
concrete tips mee, ook als u zich zorgen maakt.
Wat is een Webinar?
Een webinar is een live online uitzending waaraan iedereen kan deelnemen, vanaf elke gewenste
plek via computer, laptop of tablet. Tijdens het webinar kunt u via een afgeschermde chat vragen
stellen aan de experts. Uw vragen worden zoveel mogelijk tijdens het webinar beantwoord.
www.brijderjeugd.nl
Meedoen
Deelnemen is gratis en eenvoudig te regelen door u nu aan te melden via de link op de website
www.brijderjeugd.nl
Of direct:
https://www.brijderjeugd.nl/webinar-in-gesprek-met-mijn-kind-over-gamen.html

Brijder Jeugd:
Advies, voorlichting en hulp betreffen middelengebruik, zoals cannabis, alcohol of XTC,
maar ook gokken, gamen of sociale media.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Brijder Jeugd preventie@brijder.nl of 088 358 22 60

