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Een woord vooraf

Inhoud

Hierbij ontvangt u het laatste Braambosjournaal van dit
schooljaar. Het is tevens het laatste gewone
Braambosjournaal dat is gemaakt door ons: Mariëlle,
Manon en John. Wij gaan alle drie de school verlaten,
zoals u weet, en dat betekent dat u vanaf volgend
schooljaar het Braambosjournaal krijgt toegestuurd door
de nieuwe directeur, Johan Alderden. U krijgt van ons nog
wel het Braambos-jaarjournaal.
Wij kijken terug op een mooi schooljaar op Het Braambos:
begonnen aan het begin van dit jaar met het lustrumfeest
met een schoolversie van De Bolero op het schoolplein, en
afgesloten met een fantastisch eindfeest met allerlei
optredens op het schoolplein. Tussen de feesten in is er
natuurlijk ook hard gewerkt op Het Braambos. Alle
leerlingen zijn weer een jaar ouder geworden en hebben
in dat jaar heel veel geleerd en dat hopelijk met plezier
gedaan. Er is een nieuw schoolplan gemaakt waar team
en directie vanaf volgend schooljaar uitvoering aan gaan
geven. En zo in de laatste weken wordt er nog veel
schoongemaakt, buiten gespeeld, verhuisd en natuurlijk
ook nog geleerd. In veel groepen zal het harde werken zo
af en toe best plaats maken voor wat meer ontspanning
en (buiten) spelen. Maar ook dat is een leerzaam proces:
zo leer je dat het goed is om zaken af te sluiten met een
groep, leer je flexibel omgaan met variatie in structuur en
ritme en zo leer je dat je je zaken netjes moet achterlaten;
om maar een paar voorbeelden te noemen. Hiervan is
niets terug te vinden in je CITO-toetsen of op je rapport,
maar het zijn wel ervaringen die je met je meeneemt.
Wij wensen alle kinderen en ouders van Het Braambos
alvast een hele fijne vakantie toe en een mooi nieuw
schooljaar erna!
John van Bemmelen
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Agenda
-

5, 8 en 9 juli
10 juli
Donderdag 11 juli

Afscheidsmusical groepen 8
Juf Sybke de Gier met pensioen
14.45 uur - aftellen tot zomervakantie, daarna vrij tot
en met 23 augustus

Grote verjaardag
Op 19 juni waren alle leerkrachten van school tegelijk “jarig”. We vierden feest in iedere
groep. Het was een gezellige ochtend voor de kinderen en leerkrachten.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de leuke attenties en cadeaus die we mochten
ontvangen.

Eindfeest
Dit schooljaar hebben we afgesloten met een eindfeest: Een feest met spelletjes en
activiteiten voor de kinderen, de jaarlijkse play-back show, kraampjes met eten en drinken
en vooral heel veel gezelligheid. Het was een groot succes. Via deze weg bedanken we
graag alle mensen die hierbij hun steentje hebben bijgedragen.
Ook willen we graag alle sponsoren van de loterij hartelijk bedanken:
Jumbo, Auto 2000, Duinrell, Mercer, Somkido planten & bloemen, Albert Heyn, Bakkerij van
Leeuwen, 4 Seasons, Gall & Gall, Snack Paradijs, Ridders kaashuis, Verhage, Etos, ’t Stoepje,
Stal Jasper, SKWA, HEMA, Bloemenstudio Pierot, Dirk van den Broek, Autohopper en nog heel
veel anderen!
Heeft u uw prijs nog niet opgehaald? Tot woensdag kunt u dit doen bij de directie.

Run for KiKa
Meer Primair, waar het Braambos onderdeel van is, doet met een team van
19 leerkrachten mee met de Run for KiKa estafette in Utrecht. Dit evenement
vindt plaats op 30, 31 augustus en 1 september. Het doel is om meer
onderzoek mogelijk te maken naar Kanker. Tijdens het zomerfeest is er door de “spons –er
ons“ actie en door de lootjesverkoop een mooi bedrag verzameld voor KiKa van 275,10 euro!
Mocht u nog meer willen doneren kunt u altijd naar de website van KiKa gaan:
www.runfotkikaestafette.nl

2

Nieuwsbrief nummer 9 | mei 2019

Medezeggenschaps Raad
De laatste MR vergadering van dit schooljaar zit er inmiddels weer op. Deze vergadering
werd bijgewoond door de 2 nieuw gekozen ouders, Ayla Tasoz en Arjan Wieringa. Ook Johan
Alderen, onze nieuwe directeur, kwam zich voorstellen aan de leden van de MR.
Het afgelopen jaar heeft de MR vergaderd over een aantal structureel terugkerende
onderwerpen zoals het schoolplan 2019-2023, het jaarplan 2018-2019, de aanstelling van een
nieuwe directeur, de formatie voor aankomend schooljaar en terugkoppelingen van de
GMR.
Daarnaast kwamen o.a. onderwerpen als TSO, het schoolplein, vakantierooster en het
calamiteitenplan aan bod.
Mocht u met de MR in contact willen treden dan kan dit door te mailen
naar mr@braambos.nl.
Namens de MR wensen wij een ieder alvast een hele fijne vakantie toe.

Bijlagen:
- flyer kanjertraining
- flyer KinderActiviteitenWeek

Colofon
Nieuwsbrief juli 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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Zit uw kind niet lekker in zijn / haar vel?

Assertiviteitstraining / sociale vaardigheden
in groepsverband voor kinderen en hun ouders samen
Najaar 2019
De Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die:
-

het gevoel hebben er niet bij te horen
onzeker of verlegen zijn
overheersend zijn, de baas spelen
anderen uitlachen
niets serieus nemen, overal een grap van maken
somber zijn
woedeaanvallen hebben
pesten of gepest worden
gesloten zijn
zich moeilijk kunnen concentreren
zich eenzaam voelen
moeilijk aansluiting kunnen vinden bij anderen
faalangst hebben

Wij starten in Haarlem en Hoofddorp met groepen na de zomervakantie 2019:






voor 5 - 7 jarigen op woensdag 2 oktober van 13.30 - 15.00 uur/ Haarlem
voor 8 - 11 jarigen op woensdag 2 oktober van 16.00-17.30 uur / Haarlem
voor 5 - 7 jarigen op woensdag 9 oktober van 16.00 -17.30 uur/ Hoofddorp
voor 8 -11 jarigen op woensdag 9 oktober van 13.30-15.00 uur/ Hoofddorp
voor 12-15 jarigen op woensdag 9 oktober van 19.00-20.30 uur / Hoofddorp

Wat is de Kanjertraining?
De Kanjertraining is een zeer effectieve weerbaarheidstraining en wordt gegeven aan kinderen in
verschillende leeftijdsgroepen van 5 -16 jaar. De training bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur,
eens in de 14 dagen met kinderen en (een van ) hun ouders. De ouders kunnen elkaar afwisselen,
deelname van één ouder is voldoende, twee zijn altijd welkom. Er wordt gewerkt met twee trainers.
Doel van de training is dat kinderen positief over zichzelf en anderen gaan denken.
Resultaat is dat zij meer zelfvertrouwen krijgen, meer zelfinzicht en zicht op het effect van hun
gedrag op anderen, zij krijgen grip op sociale situaties en minder last van stress, verhoogde
concentratie en schoolresultaten gaan vooruit.

Werkwijze
Het eerste half uur doen we oefeningen in spelvorm met ouders en kinderen samen. Daarna gaan
de kinderen met de kindertrainer drie kwartier naar het speellokaal. In de training wordt met
verschillende therapeutische spelmethoden gewerkt zoals fysieke oefeningen, rollenspel, muziek,
tekenen, kringgesprekken en een verhaal.
De ouders gaan met de ouderbegeleider mee en ontvangen achtergrondinformatie en tips. Het
laatste kwartier laten de kinderen aan de ouders zien wat ze geleerd hebben. Ouders en kinderen
krijgen doe-opdrachten mee als huiswerk. De kinderen krijgen een werkboek of werkbladen, en
ouders krijgen na elke les hand-outs.
Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan de Kanjertraining. We vragen de ouders, het kind
(vanaf 8 jaar) en de leerkracht om vooraf een gedragsvragenlijst in te vullen. Op verzoek van de
ouders kan ook de leerkracht van het kind bij het traject betrokken worden.
Onderwerpen die aan bod komen in de training:









jezelf voorstellen
complimenten geven en ontvangen
praten over je gevoelens
grenzen stellen, nee zeggen, omgaan met pestgedrag
belangstelling tonen, vragen stellen, vriendschap
gespreksvoering
kritiek geven en ontvangen
onderhandelen

Kosten

€ 490,- incl. € 90,- voor het intakegesprek.

Vergoeding
Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de training, zoals Zilveren Kruis,
Zorg en Zekerheid, ONVZ, PNO en Kiemer. Betaalregelingen zijn bespreekbaar.
Ouders die niet financieel draagkrachtig genoeg zijn de kosten te betalen, kunnen mij een bericht
sturen. Via de gemeente is er voor deze ouders vaak een mogelijkheid voor subsidie.
Individuele sessie en maatwerktraject
Ook individuele sessies met kinderen en ouders, gezinssessies, coaching gesprekken met kind en
leerkracht, observaties in de klas en maatwerktrajecten zijn mogelijk.
Effectiviteit De Kanjertraining heeft van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi,)) de hoogste
erkenning gekregen als bewezen effectief bij de preventie en behandeling van sociaal-emotionele
problemen van kinderen, en tegen pesten, het zelfvertrouwen van kinderen wordt vergroot,
motiveert hen tot sociaal gedrag en schoolresultaten gaan vooruit.

Aanmelding via de website

www.kanjertraininghaarlem.nl

Overleg: drs. Angela Rolvers , tel. 06 12 72 07 69, email : info@kanjertraininghaarlem.nl

