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Nieuwsbrief december 2018 

Een woord vooraf... 

We zijn het op school soms al bijna verge-

ten, maar 2018 was een roerig jaar op het 

Braambos. Een flink aantal collega's inclu-

sief de directeur is vertrokken en net zoveel 

nieuwe collega's hebben hun intrede ge-

daan op school. Dat vergt natuurlijk wel 

enig aanpassingsvermogen bij iedereen, 

maar eerlijk gezegd gaat dat heel goed. 

De nieuwe collega's hebben inmiddels hun 

plekje wel gevonden. Met zijn allen hebben 

we in dit nieuwe schooljaar al een paar 

memorabele momenten achter de rug, zo-

als het slotconcert van de Bolero en, deze 

week nog, de enorme bijdrage die onze 

kinderen bij elkaar hebben gebracht voor 

de Voedselbank. Zaken die we alleen voor 

elkaar kunnen krijgen als we ons daar met 

zijn allen achter scharen en dat is zeer ze-

ker gelukt!  

Ik kan dan ook slechts de hoop uitspreken 

dat we volgend jaar precies zo verder 

gaan als we dit schooljaar zijn gestart: met 

veel positieve energie en veel plezier op 

school voor kinderen, ouders en leerkrach-

ten! Dan weet ik zeker dat we 2019 tot een 

fantastisch jaar kunnen maken op Het 

Braambos! 

Namens het team wens ik u allen een hele 

fijne vakantie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

John van Bemmelen 

directeur ad  

interim 

Het Braambos 
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Voedselbank 

Kerst terugblik 

Op donderdag 20 december hebben we het 

kerstfeest gevierd. We startten de dag met een 

gezamenlijke viering. Het Kerstverhaal werd 

verteld en uitgespeeld door leerlingen en we 

zongen met elkaar. Daarna ging de viering ver-

der in elke klas. Na de pauze maakten we in 

alle klassen kerststukjes. ’s Avonds was iedereen 

op school voor een sfeervol uurtje, waarbij de 

kinderen zelf iets mee mochten ne-

men om gezamenlijk van te smik-

kelen. Voor alle ouders was er ge-

lijktijdig een moment om samen 

wat te drinken. Het was een gezel-

lige avond.  

Sinterklaas terugblik 
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Wat was Sinterklaas weer een spannend feest; 

Sint was even onvindbaar. Gelukkig wilde 

meester John wel even Sint zijn. Met een 

baardje en een mantel leek hij er een beetje 

op. Natuurlijk was dat niet de goede oplossing 

voor de kinderen.  Toen kwam de politie met 

zwaailichten de echte Sint brengen, gevolgd 

door een zwart busje gevuld met pieten. Toen 

kon het echte feest losbarsten. In de groepen 

5, 6, 7 en 8 waren de prachtigste 

surprises gemaakt. En in de groe-

pen 1, 2, 3 en 4 hadden de pie-

ten samen met Sint een zak met 

cadeautjes gebracht. Het was 

een heerlijk dagje.  

Afgelopen woensdag zijn er door 

medewerkers van de voedselbank 

wel 38 kratten vol met voedsel opge-

haald. Wat een prachtige opbrengst 

voor dit goede doel. Sommige leer-

lingen gingen langs de huizen, vroe-

gen bij familie om een bijdrage of 

lieten zelfs hun verjaarsvisite iets mee-

nemen. Prachtig om de kinderen zo 

te leren iets voor je naaste te doen.  

 

Informatieavond KIJK! 

Zit uw kind in één van onze kleutergroepen? 

Wilt u wel weten wat kleuters allemaal leren? 

Wat moet uw kind kennen en kunnen voordat 

hij / zij naar groep 3 kan gaan?  

Op dinsdagavond 15 januari laten we u graag 

zien wat uw kind leert en op welke manier we 

dat doen.  

Om 19.20 kunt u in de Braam vast een kopje 

koffie of thee nemen. We starten om 19.30 en 

sluiten af rond 20.30 uur. 

Trefwoord 

Trefwoord, onze methode voor levensbe-

schouwing, gaat in januari over leren en heeft 

deze periode de volgende bijbel verhalen; 

Lucas 3-4 en Matteüs 3. Het thema is leren. 

Van wie leer je? Moet je leren? Mag je leren? 

Kan je leren? Durf je te leren? Wil je leren? En 

we kunnen ook samen leren…. We zijn nooit 

uitgeleerd. 

 

 



Plannen 2019-2023 

Oproep TSO  

We zoeken met spoed nieuwe TSO-

medewerkers.  

Bent u één of meerdere dagen per week tus-

sen 11.30 uur en 13.15 uur beschikbaar en wilt u 

helpen in de klas en op het plein tegen een 

vergoeding van €10.– per dag? Stuur een mail 

aan Esther Nederlof e.nederlof@braambos.nl .  

Zowel de school als het bestuur Meer Primair bekijkt om de vier jaar waar de school naar toe wil in 

de komende periode. Dit wordt vastgelegd in een Strategisch Beleidsplan op bestuursniveau en 

een schoolplan voor vier jaar op schoolniveau. Meer Primair heeft de richting voor zijn scholen (her)

bepaald. Daarmee kan elke school de eigen keuzes maken hoe invulling te geven aan de doelen 

van Meer Primair. In het komend halfjaar gaan wij als school onze keuzes voor de komende vier jaar 

bepalen. Dit is een kans voor het Braambos om met ouders en team vast te stellen wat kinderen bij 

ons op school in 8 jaar onderwijs van ons mee moeten krijgen. Deze keuzes leg je vast in een 

schoolplan voor vier jaar. Dit schoolplan werk je jaarlijks uit in een jaarplan waarin acties en speer-

punten staan.  

Voor het opstellen van het schoolplan 2019-2023 is een aantal stappen vastgesteld. Ook ouders be-

trekken we graag hierbij. Globaal zal dit traject er als volgt uit gaan zien:  

 Begin januari een open vraag naar de toegevoegde waarde van de school, via een e-mail 

aan ouders. Leerkrachten denken ook na over deze vraag. 

 Tweede week van januari: leerkrachten maken een top 5 van de antwoorden van ouders. 

 Bepalen van missie/visie met het team in een studiemiddag op 31 januari, waarbij de input uit 

de open vraag wordt meegenomen.  

 Februari: Thema’s en speerpunten kiezen voor de komende 4 jaar; uitwerking van de missie/

visie in concrete thema’s en keuzes als school.  

 Maart: Opstellen van een profiel voor een nieuwe directeur en het wervingstraject starten.  

 Maart/april: Aanpak bepalen voor de komende 4 jaar (globaal); thema’s uitwerken in een 

aanpak/methode/structuur door schoolleiding en team.  

 April/mei: Uitwerken van het schoolplan, keuzes onderbouwen en verklaren, plannen maken 

door de schoolleiding.  

 Mei/juni: Keuzes maken naar aanleiding van het schoolplan, over inzet van mensen en midde-

len, de formatie 2019-2010 bepalen door het team en de schoolleiding.  

Aan het einde van het schooljaar is er dan naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe directeur be-

noemd voor de school en is de richting van de school voor de komende vier jaar helder. We gaan 

in januari meteen voortvarend van start met de voorbereidingen voor het schooljaar 2019-2020. We 

zullen iedereen gaandeweg informeren over het proces en waar mogelijk hierin betrekken.   

Ouderraad 
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We hebben een fantastische groep ouders 

die onze school helpen met alle leuke activi-

teiten. Echter; de groep ouders die ons helpen 

met zo heel veel werk is niet zo heel groot. Met 

de uitspraak “ Vele handen maken licht werk” 

doen we daarom de oproep: Kom helpen en 

meedenken bij de ouderraad. Je bent ook 

welkom als je maar af en toe kan.  

Voor vragen, ideeën en aanmeldingen mail 

naar or@braambos.nl  –  Wendy Klein 

Belangrijke vraag 

In de eerste schoolweek ontvangt u van ons een e-mail met daarin een open vraag 

over de school. Via een online systeem kunt u deze vraag beantwoorden. Met uw 

antwoord op de vraag helpt u mee aan het bepalen van de richting voor de ko-

mende vier jaar. Misschien iets om de vakantie al eens over na te denken: Wat vindt 

u het meest belangrijke dat het Braambos aan uw kind moet meegeven? 



Colofon 
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Met het nieuwe jaar gaan we ook een nieuwe 

periode van ondersteuning in. We kijken daar-

bij naar de ondersteuningsbehoefte van een 

groep. Dit jaar kunnen we in elk leerjaar extra 

hulp bieden. Vanaf januari ziet de ondersteu-

ning er als volgt uit: 

Groep 1-2: juf Antoinette en juf Sandra 

Groep 3: juf Sandra 

Groep 4: juf Sandra 

Groep 5: juf Angela en juf Sandra 

Groep 6: juf Antoinette en juf Simone S 

Groep 7: juf Mirjam van N en juf Simone S 

Groep 8: juf Mirjam van N 

 

Nieuwsbrief december 2018  

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  

Voorstelling kunstmenu 

Elk schooljaar maken we gebruik van het Kunst 

en Cultuur op school-pakket van Pier K. We vin-

den het belangrijk kinderen kennis te laten ma-

ken met verschillende vormen van beeldende 

kunst en kiezen jaarlijks een wisselende activi-

teit. Voor dit schooljaar hebben we gekozen 

voor kennismaking met klassieke muziek in de 

Bolero in een Dag, waarmee we onze verjaar-

dag hebben gevierd. En er komen vier voorstel-

lingen op school. Elk kind bezoekt de voorstel-

ling voor zijn/haar leerjaar. In januari zijn de 

groepen 5/6 als eerste aan de beurt. Zij gaan 

kijken naar de voorstelling Superloeser. Later in 

het jaar zijn de voorstellingen voor de overige 

groepen.    

Superloeser  

Elke superheld op de superhel-

denschool heeft een handige 

superkracht. De ene held kan 

onzichtbaar worden, de ander 

is héél snel en weer een ander spuugt vuur. Maar 

Joyce niet hoor. Haar superkracht is dat ze knakwor-

sten uit haar polsen kan schieten. En daar heb je 

natuurlijk helemaal niks aan! 

Op school haalt Joyce slechte cijfers. Ze heeft het 

gevoel dat ze nergens goed in is en tot overmaat 

van ramp heeft ze een vet irritant zusje dat haar 

pest. De enige die in haar gelooft is haar klasgenoot 

Jerry. Hij zegt vaak: “Ooit komt jouw superkracht 

vast van pas.” 

Maar ze zal toch niet de wereld kunnen redden met 

haar knakworsten? Of wel? 

Juffen en meesters 

Sinds de zomervakantie heeft juf Rivka ingeval-

len in groep 8B, om het herstel van juf Denise te 

ondersteunen. Na de vakantie is dit niet meer 

nodig en dus nemen we afscheid van Rivka. 

We bedanken haar hartelijk en wensen haar 

veel succes op de andere scholen van Meer 

Primair.  

Ook juf Mylene heeft afscheid genomen van 

het Braambos. Zij was op school in de gedeel-

telijke vervanging van de intern begeleider juf 

Sybke. We zijn blij dat Sybke al haar taken voor 

groepen 1 tot en met 6 weer kan oppakken.  

In het nieuwe jaar gaan onze stagiaires ook 

een nieuwe periode in. Ze nemen afscheid van 

de groep waar ze stage hebben gelopen en 

gaan naar een andere groep voor nieuwe er-

varingen. We wensen ze veel succes.  

We verwelkomen ook een nieuwe leerkracht 

op school: juf Fetske Verhagen. Zij zal zich gaan 

inzetten voor de groepen 8.    

Hulp in de klas 



DE WIJZEN 

ZIEN EEN STER

EEN MUSICAL VOOR EN DOOR KINDEREN

24 december 2018, aanvang: 19.00 uur
Een gezamenlijke kinderkerstviering van  

De Ark, De Lichtkring en de Marktpleinkerk.

Marktpleinkerk, 
Marktplein 96, Hoofddorp



SPECIAAL 

VOOR DREUMESEN

VIERING VAN ONGEVEER 20 MINUTEN  
VOOR KINDEREN VAN 0-4 JAAR  

MET HUN (GROOT-)OUDERS.

23 december 2018, 11.00 uur 
Graag uiterlijk 20 december aanmelden bij 

Janet Schouten, janet@schout-en.nl
Marktpleinkerk,  

Marktplein 96, Hoofddorp

WWW.PGHOOFDDORP.NL 




