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Een woord vooraf Inhoud  

Bij het verschijnen van dit Braambosjournaal staat er 

natuurlijk maar één belangrijke zaak centraal: vakantie! 

Vrijdag 19 april beginnen we - met mooi weer 

waarschijnlijk - aan ruim twee weken heerlijke meivakantie. 

Dat is zo in het voorjaar een lange onderbreking van het 

schooljaar en voelt altijd een beetje aan als 

zomervakantie al. Ik wens en hoop dat iedereen die bij Het 

Braambos betrokken is een paar prachtige weken mag 

beleven. Uiteraard hoop ik ook dat iedereen op 6 mei 

weer gezond en wel terugkeert aan de Waddenweg om 

de laatste periode tot de zomervakantie samen door te 

maken. In die laatste periode staat er nog een hoop te 

gebeuren. Zo is er op 13 mei al een ouderavond, waar de 

ouderraad en het team u van harte voor uitnodigen. Daar 

zullen we ook iets vertellen over onze plannen voor de 

komende vier jaren die we hebben opgeschreven in ons 

nieuwe schoolplan. In de laatste maanden moeten we 

ook de formatie van volgend schooljaar rond maken en 

zullen we u kunnen vertellen wie de nieuwe directeur van 

het Braambos wordt in het volgende schooljaar. 

Daarnaast is er natuurlijk allereerst het schoolproject 

'Duurzaamheid' en vervolgens nog het schoolkamp voor 

groep 8, het schoolreisje, de laatste CITO-toetsen, het 

eindrapport, de afscheidsmusicals etc.etc. We hoeven ons 

dus niet te vervelen! 

Maar zoals gezegd, allereerst namens het gehele team: 

een hele fijne vakantie toegewenst!! 

John van Bemmelen  
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Agenda   

- 19 april t/m 5 mei 

- 6 mei t/m 17 mei 

- Donderdag 16 mei 

- Dinsdag 21 mei  

- Donderdag 23 mei 

- 27 mei t/m 29 mei 

- Donderdag 30 mei 

- Vrijdag 31 mei 

- Vrijdag 7 juni 

Meivakantie 

Projectweken Duurzaamheid 

Projectafsluiting Kijkmiddag 16.00 – 18.00  

Schoolreis groep 5 t/m 7 

Schoolreis groep 1 t/m 4 

Kamp groep 8 

Hemelvaartsdag – iedereen vrij 

Extra vrije dag 

Grote verjaardag  

Stemmen op meester SuperMario  

Waar zouden we als school zijn zonder onze fantastische conciërge 

Mario Commissaris? Hij is een echte SuperMario!   

* Wil je in de gymles een dansje met de beamer laten zien en 

oefenen, dan verduistert hij de hoge ramen. 

* Zijn er onvoldoende ouders om mee te fietsen naar het sportveld, 

dan fietst hij toch het stukje mee? 

* Spoken leerlingen iets uit op de computer, dan staat hij zonder 

enige moeite voor de klas om de kinderen belangrijke dingen over 

de computers te vertellen of om ze te waarschuwen voor fout gebruik. 

* Ligt de bal op het dak, dan klimt hij er voor je op zodra hij tijd heeft.  

* Wil je een film van je voorstelling, dan zet hij het op beeld en monteert het nog voor je ook.  

* Zijn vuurkorven gezellig met de kerstviering, dan komt Mario met een aanhanger vol hout 

aanzetten.  

* Is je zoon of dochter ziek, dan geeft hij het door aan de leerkracht. 

* Kom je in ons gebouw een klus verrichten, dan zal hij je altijd een 'bakkie' aanbieden.  

En zo zijn er nog vele, vele voorbeelden van zijn onmisbaarheid op Het Braambos.  

Daarom hebben we hem opgegeven voor de verkiezing van Haarlemmermeerse conciërge 

van het jaar. Alle ouders, kinderen en medewerkers kunnen een stem uitbrengen op hun 

favoriete conciërge. Helpt u mee om onze Mario in het zonnetje te zetten?   

Stemmen kan tot en met 18 april via :   

https://haarlemmermeer.d66.nl/2019/03/26/haarlemmermeerse-concierge-van-het-jaar/ 

 

 

 

Trefwoord 

Het thema “doen” staat centraal. We lezen verschillende verhalen uit Rechters 13-16,  over 

Simson die zijn haren niet mocht knippen omdat hij bij god hoort. Simson is een echte doener, 

maar denk niet altijd goed na. En wat doen wij? Doen wij pas nadat we hebben 

nagedacht? Sommige zaken zijn “Not done”, daar maken we afspraken over, zoals niet 

stelen, niet liegen en niet doden. Je kan ook goed doen naar- en voor een ander. Maar kun 

je ook te veel doen?  

https://haarlemmermeer.d66.nl/2019/03/26/haarlemmermeerse-concierge-van-het-jaar/
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Uitnodiging thema-avond voor ouders 13 mei  

Twee maal per jaar organiseren we een thema-avond om met ouders in gesprek te gaan 

over de school. Op maandag 13 mei nodigen wij u uit voor deze avond, die deze keer in 

samenwerking met de ouderraad wordt gehouden. De avond wordt gehouden in de aula 

van het hoofdgebouw van 19.30 uur tot 20.45 uur.  

19.30 – 20.00 Algemene ledenvergadering van de oudervereniging  

Net als afgelopen jaren zet de Ouderraad (OR) zich ook dit schooljaar weer in om, in 

samenwerking met de leerkrachten, vele activiteiten voor alle kinderen te realiseren. Als 

bestuur van de oudervereniging organiseert de OR ook een jaarlijkse algemene 

ledenvergadering (ALV). Het doel van deze ALV is onder meer:   

• het vaststellen van het financieel jaarverslag van het afgelopen schooljaar;   

• het bepalen van de ouderbijdrage voor volgend schooljaar (2019/2020).  

Deze ALV is openbaar en toegankelijk voor alle ouders/verzorgers van CBS Het Braambos.    

20.00 – 20.15 pauze en tijd om elkaar te ontmoeten 

 

20.15 – 20.45 Schoolplan en visie 

We presenteren de hoofdlijnen van het schoolplan 2019-2022 en gaan hier graag met u over 

in gesprek.  

We hopen dat veel ouders aanwezig zijn op deze interessante avond. Na de vakantie 

ontvangt u een uitnodiging met nog meer informatie. Graag tot dan!  

 

Schoolplein14 

Met trots kunnen we ons sinds vorige week een 

Schoolplein14 school noemen. Op het plein bij 

de schoolwoningen is, in samenwerking met de 

Cruyff foundation nieuwe belijning 

aangebracht. Ook hebben we materialen 

ontvangen om mee te spelen en hangt er aan 

de Braam een mooi bord met de 14 regels van 

Johan Cruyff. Met Schoolplein14 worden 

schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt, 

door lijnen en kleurvlakken (coatings) op de 

grond en muur aan te brengen. Op deze 

manier worden op natuurlijke wijze 

spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd. 

Meester Sander zal in de gymles aandacht 

besteden aan activiteiten die bij deze belijning 

horen. We zijn blij dat deze relatief eenvoudige 

plannen voor een leuker plein nu uitgevoerd 

zijn.  
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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.  

We willen dit graag met ouders samen uitvoeren en zullen u na de meivakantie vragen om u 

in te tekenen om te helpen bij deze leuke afsluiting van het schooljaar.  

Vooraf kunt u misschien ook al meehelpen, met uw bedrijf 

of met goede ideeën. Kunt u een bijdrage leveren in de 

vorm van: 

- Een activiteit voor kinderen organiseren (u kunt van 

die leuke touwtjes in haren vlechten, vogelhuisjes 

timmeren o.i.d.)  

- Een idee voor een kraampje met eten uitvoeren omdat u fantastisch kunt koken voor 

grote groepen  

- Bijdragen in de vorm van materiaal (marktkramen, biertafels, oud Hollandse spelletjes)  

- Bijdragen in de vorm van een financiële sponsoring  

- Prijzen voor de loterij beschikbaar stellen  

- Andere leuke ideeën  

Geeft u uw hulp dan nu alvast aan via m.dejong@braambos.nl .  

Vele handen maken licht werk en een leuk feest!  

Aankondiging voorstelling groep 7 en 8 

De groepen 7 en 8 zijn aan de beurt voor een voorstelling uit het Kunst en Cultuur menu. Zij 

gaan op dinsdag 7 mei op school naar de voorstelling ‘Het Achterhuis’. Actrice Sabine van 

Boven bewerkte “Het Achterhuis” tot een monoloog waarin zij vertelt over de ruim 2 jaar dat 

Anne Frank moest schuilen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op indringende wijze wordt het 

publiek meegenomen in een wereld vol angst, hoop, dromen, verliefdheid, woede en 

verdriet. Een voorstelling met bijzonder goede reacties. Ook zal Sabine naast het nagesprek, 

voor aanvullend lesmateriaal zorgen. Aansluitend is voor alle leerlingen de Anne Frank krant 

beschikbaar. 

  

Terugblik op de Koningsspelen   

Vrijdag was een feestelijke dag! Na een gezamenlijke start, gingen de kinderen uit groep 

1t/m 6 een sport en spel circuit doen op de pleinen rondom de school. Ze werden begeleid 

door de kinderen uit groep 7 en 8. 

 

Het was een frisse ochtend, maar dat mocht de pret niet drukken. Door de 

ouderraad was er een lekker stuk fruit en een flesje water geregeld. Het 

thema van deze dag was dan ook ‘water drinken’. ’s Middags zijn de 

groepen 7 en 8 naar de UNO sportvelden gefietst om daar, met hulp van 

ouders een heerlijke eigen sport en spel middag te hebben.  Tot slot was er 

nog een fruitig ijsje. Het was een geslaagde dag!  
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Projectweken Duurzaamheid  

Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 mei staat het Braambos in het teken van 

Duurzaamheid. In dit project willen we de kinderen leren dat we zuinig met onze aarde om 

moeten gaan en wat wij, kinderen en ouders, kunnen doen om duurzaam te leven. Met 

mooie lessen en excursies besteden we hier twee weken uitgebreid aandacht aan. En we 

vragen ook de betrokkenheid van ouders, door het ‘Groene dingetje van de dag’ en de 

kijkmiddag op donderdag 16 mei tussen 16.00 en 18.00 uur. Zo kunnen we allemaal ons 

steentje bijdragen aan een duurzame omgeving. Het programma bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 Opening van het project op maandag 6 mei in alle groepen met het programma 

Let’s do it Kids. In dit belevenisprogramma maken kinderen kennis met duurzaamheid 

en het noodzaak van schonen steden, dorpen en zeeën waar we samen voor 

moeten zorgen.  

 De Groenste klas van het Braambos; in deze onderlinge strijd kunnen kinderen punten 

verdienen door zo duurzaam mogelijk te leven. We vragen ze of ze op de fiets naar 

school zijn gekomen, vlees hebben gegeten, kort hebben gedoucht en andere zaken 

waar zij mee te maken hebben thuis. Per klas kunnen ze punten verdienen om steeds 

meer bewust te worden van kleine maatregelen om duurzaam te leven. Helpt u mee 

om de Groenste klas van het Braambos te worden? 

 Het Groene dingetje van de dag; elke dag ontvangen de kinderen en u een raadsel 

over een duurzaam onderwerp. Thuis bedenkt u met uw kind wat het onderwerp kan 

zijn. De volgende dag geven alle leerkrachten een mini-les over het onderwerp. De 

kinderen kunnen u er dan thuis weer over vertellen, waardoor u er ook weer van leert.  

 Bezoek van de vuilniswagen van De Meerlanden aan school voor groep 1 t/m 4 op 

de woensdagen.  

 Bezoek aan de milieustraat van De Meerlanden in Rijsenhout, gedurende de weken 

voor groep 5 t/m 8.  

 Lessen van Evonturiers in alle groepen.  

 Lessen over Windenergie in alle groepen.  

 Activiteiten per leerjaar, zoals lespakketten, excursies, creatieve opdrachten.  

 Een activiteit met je maatjesgroep uit een hoger of lager leerjaar. 

 Kijkmiddag met speurtocht door de school. 

Elk leerjaar specialiseert zich in een bepaald aspect van duurzaamheid.  

Groep 1-2: afval 

Groep 3-4: waar komt onze elektriciteit vandaan? 

Groep 5-6: duurzame voeding en energie 

Groep 7-8: duurzame energie   

Wij hebben heel veel zin in deze projectweken!  

 

Wist je dat…    

 Groep 1-2 D en 1-2 A al een fantastische kleutervoorstelling hebben gegeven.  

 Groep 1-2 C na de meivakantie aan de beurt is voor hun voorstelling. 

 De groepen 3, 4 en 5 naar een bezoek aan de bibliotheek hebben gebracht.  

 Groep 7 op 7 mei praktijkexamen verkeer gaat doen.  

 Er een informatieavond over het traject naar het Voortgezet Onderwijs voor ouders 

van groep 6 is geweest.  
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NK schoolskiën     
 

Op 26 januari 2019 hebben wij (Guus (8c) Jonas (8a) Indy (8a) Tes (8a)) de voorrondes gehad 

van het school skiën. We zijn 2de geworden bij de voorrondes. Daar waren wij er blij mee. We 

hadden het zeker niet verwacht dat wij naar het NK mochten. Toen op 6 april mochten wij 

naar het NK. Iedereen vond het superleuk! Wij mochten een keer oefenen in SnowWorld daar 

hebben wij ski’s gehuurd, het waren hele slechte ski’s dus al je naar SnowWorld gaat: Neem 

je eigen ski’s mee! maar veder was het prima Het NK was in Zoetermeer. Het was een 

slalomwedstrijd en we moesten 300 meter slalommen. We zijn 18de geworden. Er deden zo’n 

140 kinderen mee en 25 scholen. Wij waren de startnummers 100 (Indy), 101 (Guus), 102 (Tes), 

en 103 (Jonas). Aan het einde van de wedstrijd 

kregen wij een goodie bag met: een zonnebril, een 

skipas, keycoard, een ski hoes en een diploma. Het 

was er goed geregeld. Het was duidelijk wanneer we 

moeste. Je kon nog even oefenen voor de wedstrijd, 

dat was erg handig want dan kon je nog even 

komen. W e hebben allemaal prima geskied en Jonas 

is derde geworden van alle skiërs. Dit was onze 

ervaring met het school skiën   

Jonas, Guus, Indy en Tes.   

 

 

Mad Science lessen na school 

Wat hebben we samen al veel kinderen kunnen enthousiasmeren voor wetenschap & 

techniek! Ook dit schooljaar geven we de leerlingen van het Braambos graag de 

mogelijkheid om deel te nemen aan onze naschoolse wetenschap & techniek cursus. De 

lessen worden gegeven op dinsdag, vanaf 15:05 uur (= kwartier na schooltijd. Geeft u uw 

kind wat te drinken/ eten mee?)  

Dag 1: 28-5-2019, dag 2: 4-6-2019, dag 3: 11-6-2019 dag 4: 18-6-2019, dag 5: 25-6-2019, dag 6: 

2-7-2019. De lessen duren een uur.    

Ouders kunnen hun kind inschrijven voor de cursus, via onze website: 

nederland.madscience.org.  

 

                       

Gevraagd – reservekleding  

We zijn op zoek naar schone reserve kleding voor ongelukjes op school. Heeft u thuis kleding 

die te klein is geworden, met name broeken en onderbroeken! Wilt u deze dan aan de 

leerkracht van uw kind geven? Wij zijn er heel blij mee! En de kinderen ook. Graag in de 

maten 110, 116, 122, 128 en/ of 134.  

http://nederland.madscience.org/scienceclub.aspx
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Inschrijven voor de Avondvierdaagse  

Verderop in deze nieuwsbrief nogmaals de informatie voor het inschrijven voor de 

avondvierdaagse. 

 

Hulp ouders   

In de afgelopen week hebben veel leerkrachten een 

mail gestuurd om hulp te vragen bij activiteiten in de 

projectweken; rijden naar De Meerlanden, meehelpen 

bij de opruimactie in de wijk. Deze activiteiten kunnen 

we alleen uitvoeren als er ouders zijn die met ons mee 

kunnen gaan. Geeft u zich dus vooral nog op, ook in de 

vakantie zodat we na de vakantie veilig en samen op 

pad kunnen.   

 

 

 

Colofon   

Nieuwsbrief april 2019  

Redactie:  

 J. van Bemmelen (directeur ad. Interim)  

 M. van Dooren (bouwcoördinator ob) 

 M. de Jong (bouwcoördinator bb)  

  

Adres: 

Waddenweg 83  

2134XL Hoofddorp  

Tel.:  (023)5577663  

Fax: (023)5579944  

www.braambos.nl  

E-mail: info@braambos.nl  

 



25-28 juni 2019
Avond4daagse Floriande

Net als vorig jaar lopen we dit jaar weer mee met de avondvierdaagse in 
en rond onze eigen wijk Floriande. In deze brief vindt u alle informatie voor 
de inschrijving van dit wandelevenement. 
 

Op dag 1, 2 en 3 starten we op de parkeerplaats van de 
SKWA/Haarlemmermeerlyceum Zuidrand. Dag 4 starten en finishen we op 
het plein van Winkelcentrum Floriande voor een extra feestelijk onthaal!

De avondvierdaagse loop je geheel op eigen risico en ieder kind loopt met 
zijn of haar eigen begeleider. Mocht je als begeleider ook voor een 
medaille willen lopen, meld je dan ook officieel aan via onderstaande 
inschrijfprocedure zodat na afloop van de avondvierdaagse ook voor jou 
een herinnering klaar ligt.

Hoe werkt het?
● Stap 1: stuur een (blanco) e-mail naar 

braambosavondvierdaagse@gmail.com.
● Stap 2: je ontvangt een email met daarin een link naar het digitale 

inschrijfformulier.
● Stap 3: vul het digitale formulier volledig in. Voor ELKE deelnemer 

moet een NIEUW formulier ingevuld worden. Dus ook voor 
begeleiders die meelopen voor een medaille. Hiervoor kan steeds 
dezelfde link gebruikt worden.

● Stap 4: Let op deze stap is veranderd. Betaal per deelnemer 
€ 7,00 op school. Op woensdag 8 mei en vrijdag 17 mei staat het 
avondvierdaagse team tot 09.00u voor u klaar om uw betaling in 
ontvangst te nemen.

● Stap 5: na uw betaling ontvang je van ons een bevestigingsmail.

Inschrijven kan tot en met 
vrijdag 17 mei

Na vrijdag 17 mei kunnen wij geen inschrijvingen of betalingen meer 
verwerken. Als uw inschrijving en/of betaling dan nog niet binnen zijn, kunt 
u niet meedoen aan de avondvierdaagse via de school.

www.facebook.com/a4dfloriande

Dinsdag 25 juni tot en 
met vrijdag 28 juni

Verzamelen 5 km: 
17:50 uur

Verzamelen 10 km: 
17:45 uur

Startlocaties:

Dinsdag t/m donderdag: 
parkeerplaats van het 

SKWA/ 
Haarlemmermeer 
Lyceum Zuidrand

Vrijdag: 
het plein van 

Winkelcentrum Floriande

Kosten: € 7,00 euro

Kom op de fiets!

mailto:braambosavondvierdaagse@gmail.com
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