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Een woord vooraf Inhoud  

Hierbij ontvangt u het eerste Braambosjournaal van het 
schooljaar 2019-2020. De zomervakantie zit erop en we zijn 
er klaar voor om maandag a.s. de kinderen te ontvangen. 
 
Deze week hebben we de school gereed gemaakt. Op 
donderdag 22 augustus zijn we als team gestart en zijn de 
foto’s gemaakt voor de website. Volgende week komen 
ze online.  Met elkaar hebben we de puntjes op de i gezet 
wat betreft de jaaragenda. De wijzigingen worden 
volgende week verwerkt en ik zeg u toe dat, uiterlijk 
volgende week vrijdag, de agenda is bijgewerkt op onze 
website.  
 
Maandagochtend a.s. staat de koffie en thee voor u klaar 
in de centrale hal van het Braambos. Er zal best even wat 
tijd overheen gaan, maar ik hoop u snel te leren kennen. Ik 
probeer zo veel mogelijk elke ochtend mijn gezicht te 
laten zien. Schroom niet om mij aan te spreken.  
 
Dit schooljaar mogen we nog een aantal nieuwe 
personeelsleden verwelkomen, dit zijn: Melanie van Nee 
(onderwijsassistent groep 1/2D), Jantina Pelgrim (leerkracht 
groep 3A), Celine Dalm (leerkracht groep 5a), Stephanie 
de Rijk (laatste jaar PABO, leerkracht 6A) Colleen van Erve 
(vakleerkracht gym), Josien Goeijenbier (leerkracht groep 
7B). Ze stellen zich binnenkort even aan u voor. 
 
Tot volgende week!  
 
Johan Alderden 
Directeur 
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Agenda 
Augustus 

- 26  
 

September 
- 5,6,9,10 en 11  
- 9 en 11 
- 23 
- 24 
- 25 

 
Eerste schooldag, 8.20 -8.45 uur:  inloop ouders en kinderen. 
Voor de ouders staat de koffie klaar J 
 
Schoolfotograaf 
Start- of kennismakingsgesprek met ouders, groepen 1 t/m 8 
Informatieavond groep ½ 
Informatieavond groep 3 en 8 
Sportdag groep 5 en 6 
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Wijziging inloopochtenden 
Daar waar duo’s samen werken in een groep vinden beide collega’s het prettig een 
inloopochtend te hebben op hun werkdag. Gezien het werkrooster van de collega’s hebben 
we besloten dat de inloopochtenden maandag en donderdag zijn. 

  

Muziek op het Braambos  

   

Om te beginnen zal ik mijzelf voorstellen, mijn naam is Gemma Matthiesen. Ik ben al 30 jaar 
leerkracht en heb voor heel veel groepen gestaan. Echter muziek is de rode draad in mijn 
loopbaan. Op de scholen waar ik tot nu toe heb gewerkt, heb ik geprobeerd muziek op de 
kaart te zetten. Waarom? Muziek is zoveel meer dan alleen het zingen van een liedje. Tijdens 
de lessen zal er daarom ook ruimschoots aandacht zijn voor het ‘lezen’ van muziek, het 
bewegen op muziek en uiteraard het spelen op instrumenten. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat het gezamenlijk musiceren het 
groepsgevoel versterkt en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. 
Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Mede daarom is de organisatie m.m.v. 
koningin Maxima opgericht te weten: “Meer muziek in de klas”. Ik zie het terug in mijn lessen. 
Bijvoorbeeld verlegen kinderen die meer van zichzelf durven te laten zien tijdens de 
muziekles. Of wat denkt u van kinderen die moeite hebben met leren, maar een talent blijken 
te hebben voor muziek. Het geeft hun zelfvertrouwen een boost.  

Ik kijk er enorm naar uit om muziek aan uw kind(eren) te mogen geven komend schooljaar. 
De lessen zijn voor de groepen 3 t/m 8. Ik maak grotendeels gebruik van de methode 1,2,3 
Zing. De kinderen krijgen in de maand september een inlogcode voor thuis. Zo kunnen ze 
thuis heerlijk verder zingen en/of musiceren.  

Op naar een fijn en muzikaal schooljaar! 

 

Vacature: TSO-vrijwilliger tussenschoolse opvang 
 
Omschrijving 
Wij zijn op zoek naar jou!  
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. 
 
Wat doet de TSO-vrijwilliger: 
Werkzaamheden: 
Als vrijwilliger zorg je voor een professionele opvang van kinderen tussen de middag. De TSO 
is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Je zorgt voor een ontspannen, gezellige en veilige 
overblijf, waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen. Je begeleidt de kinderen bij het 
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buitenspelen of een binnen activiteit in geval van slecht weer. Tevens houd je samen met de 
andere vrijwilligers toezicht tijdens het buitenspelen. 
Zo krijgen de kinderen weer energie om fris te starten 's middags. 
Het overblijven op de basisschool vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 11.45 en 13.15 uur. 
In overleg met de TSO-Coördinator word je per dag 1,5 uur ingezet; minimaal één tot 
maximaal vier keer per week. 
Tijdens de schoolvakanties is er geen TSO. 
 
Wat bieden wij: 
- Een leuke vrijwilligersvergoeding voor de werkzaamheden van €10,- per keer 
- Gratis deelnemen aan trainingen (zoals PBS, Kinder-EHBO e.d.) 
- Gezelligheid en waardering van de kinderen 
 
Meer informatie of aanmelden? Stuur een e-mail naar e.nederlof@braambos.nl of bel naar 
06-28979051. 
 

Registratie Mijn TSO (tussenschoolse opvang)  
Wilt u uw kinderen nog even inschrijven voor maandag 26 augustus? (Natuurlijk alleen nodig 
wanneer u dit nog niet gedaan hebt. Dit kunt u alleen via een laptop of computer doen via 
de link: www.mijntso.nl/braambos. Na registratie ontvangt u een e-mail met de titel 
‘Registratie nieuwe Mijn TSO gebruiker’. In deze mail staat een activatie link. Door op deze link 
te klikken wordt het account geactiveerd en is de registratie compleet. Mocht u de activatie 
mail niet ontvangen, dan is het bericht waarschijnlijk in de ongewenste e-mail box terecht 
gekomen. Na registratie en activatie van MijnTSO.nl is het mogelijk om via uw mobiele 
telefoon in te loggen in het systeem. 
 
Onder ‘documenten’ treft u het beleid aan van de overblijf. Ook ziet u daar een handige 
hand-out hoe u van MijnTSO een app op uw telefoon kunt maken. Zo is het aan- en 
afmelden nog gemakkelijker. 
 
Bij het invullen van de leerling gegevens kunt u bij ‘indicatie’ een bijzonderheid aangeven 
die dagelijks van belang is om te weten. Hier kunt u denken aan ‘allergie of een gluten-
intolerantie’. Zo zorgen wij ervoor dat de TSO-medewerker in de groep hiervan op de hoogte 
is. 
 
In het systeem plant u de overblijf dagen per dag of voor een langere termijn. Wanneer u 
kind wisselend gebruik maakt van de overblijf, bijvoorbeeld in verband met wisseldiensten, 
kunt u dit tot op de dag van het overblijven tot 9.30 uur nog in het systeem aanpassen of 
aanmelden. Wilt u dit ook doen bij ziekte van uw kind? 
 
Afmelden van de TSO kan tot 9.30 uur. 
 
Voor vragen of begeleiding bij registratie kunt u altijd terecht bij de TSO Coördinator. Ik help u 
graag. 
 
Namens de overblijforganisatie, 
 
Esther Nederlof 
TSO Coördinator Het Braambos  
Tel. 06-28979051 
E-mail: e.nederlof@braambos.nl 
 

 



  Nieuwsbrief nummer 1 |  augustus 2019 

 
 

4 

 
Ouderportaal 
De school beschikt over een ouderportaal. Op de homepage van onze website vindt u meer 
informatie. Via de website kunt u inloggen op het ouderportaal. Via dit portaal worden de 
oudergesprekken gepland, u kunt het nieuws van de groep inzien en de nieuwsbrieven zijn 
hier terug te vinden. We willen via dit portaal ook mail naar u verzenden, zodat alle berichten 
in één omgeving terug zijn te vinden.   
 

 

Aan het ouderportaal zit de SchoolAPP gekoppeld. Leerkrachten kunnen u 
via deze app op de hoogte brengen van activiteiten in de groep en 
eventueel foto’s delen. Inloggen op de schoolapp gaat met dezelfde 
gegevens als het ouderportaal op de website.  U kunt de SchoolAPP 
downloaden vanaf de homepage van de website.  

De meeste ouders hebben zich al aangemeld en hebben een account voor 
het ouderportaal. De ouders die zich nog niet hebben ingeschreven krijgen 
binnenkort een mail hoe zij zich in kunnen schrijven. Het is belangrijk dat ten 
minste van iedere leerling één ouder zijn ingeschreven.    

 
Wijziging pleingebruik  
middagpauze en verantwoordelijkheid 
De kinderen spelen van 12.30 tot 13.00 uur buiten tussen de middag. 
Groep 1/2 speelt op het Van Dijkplein. 
Groep 3 speelt op het Braamplein. 
Groep 4/5 spelen op het Fabelplein en het veldje. 
Groep 6, 7 en 8 spelen op het Johan Cruijffplein. 
 
Belangrijk 
Wanneer u geen gebruik maakt van de TSO vragen wij u erop te letten dat uw kind(eren) 
niet voor 12.50 uur aanwezig zijn op het plein. Voor de verantwoordelijke TSO medewerkers is 
het belangrijk te weten wie wel en wie niet gedurende de middagpauze op het schoolplein 
behoort te zijn. 
 

Gymrooster schooljaar 2019/2020 
Maandag 
 

Dinsdag Woensdag 
 

Donderdag  
Speellokaal 

Vrijdag 
 

08.30 – 09.10 
8A 

08.30 – 09.10 
5C 

08.30 – 09.15 
7B 

08.30 – 09.10 
Gymbos  

08.30 – 09.10 
4A 

09.10 – 09.50 
8B 

09.10 – 09.50 
5B 

09.15 – 10.00 
7A 

09.30 – 10.00 
1/2A 

09.10 – 09.50 
4B 

09.50 – 10.30 
8C 

09.50 – 10.30 
5A 

10.00 – 10.45 
8A 

10.00 – 10.30 
1/2B 

09.50 – 10.30 
5A 

10.40 – 11.20 
6A 

10.40 – 11.20 
3A 

11.00 – 11.45 
8B 

10.45 – 11.15 
1/2C 

10.40 – 11.20 
5B 

11.20 – 12.00 
6B 

11.20 – 12.00 
3B 

11.45 – 12.30 
8C 

11.15 – 11.45 
1/2D 

11.20 – 12.00 
5C 

PAUZE PAUZE  PAUZE PAUZE 
13.00 – 13.55 
7A 

13.00 – 13.55 
4A 

 13.00 – 13.55 
3B 

13.00 – 13.55 
6A 

13.55 – 14.50 
7B 

13.55 – 14.50 
4B 

 13.55 – 14.50 
3A 

13.50 – 14.55 
6B 
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Colofon   
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