
 

 
 

1 

 

 

 

Een woord vooraf Inhoud  

De maand maart ligt alweer achter ons en ook in 
deze maand zijn er voor en achter de schermen 
allerlei dingen gebeurd: het is immers nooit saai op 
het Braambos. Zo zijn er prachtige 
theatervoorstellingen geweest voor  de groepen 1 
t/m 4 in onze eigen aula, waar alle kinderen hebben 
kunnen genieten van een mooie jeugdvoorstelling. 
De brandweer is bij de groepen 7 geweest voor 
gastlessen en de groepen 5 zijn op excursie geweest 
naar de kaasboerderij. Afgelopen donderdag was er 
voor sommige kinderen de Kangoeroewedstrijd: een 
landelijke rekenwedstrijd waar we aan meedoen. 
Vrijdag 22 maart hebben we ook een open dag 
gehouden, waarbij de leerlingen van groep 8 een 
flink aantal ouders en mogelijk nieuwe leerlingen heel 
trots een rondleiding door de school hebben 
gegeven. Als team zijn we, zoals altijd, bezig met het 
vooruitkijken: we zijn al plannen aan het maken voor 
de Paasviering, de Koningsspelen en het 
eindejaarsgebeuren. Daarnaast kijken we ook alvast 
(voorzichtig) naar volgend schooljaar, waarbij we 
afspraken maken over de werkverdeling en (later) de 
groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten 
over de groepen.  
Daarnaast is er natuurlijk ook nog gewoon les 
gegeven, maakt u zich daarover geen zorgen! 
 
Rest mij nog een mooie afsluiting, met verwijzing naar 
de brief die u heeft gehad over het onderzoek waar 
we volgende week aan meewerken:  
op het Braambos, op het Braambos is altijd wat te 
doen:  
aanstaande maandag in rood verkleed en dinsdag 
in het groen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
John van Bemmelen 
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Agenda   

- Donderdag 5 april 
- Vrijdag 12 april 
- 16, 17, 18 april  
- Donderdag 18 april 
- Vrijdag 19 april 
- 19 april t/m 5 mei 

Verkeersexamen groep 7  
Koningspelen  
Eindtoets groep 8 
Paasviering en continurooster tot 14.00 uur 
Goede vrijdag, vrije dag 
Meivakantie  

  

 
Ouderleden voor de medezeggenschapsraad gezocht  

Door omstandigheden hebben Daphne van Houten en Gitta Hermsen zich terug moeten 
trekken uit de MR. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet. Om de oudergeleding 
weer compleet te maken zoeken we, voor het einde van het schooljaar, twee ouders die 
zich bij de MR willen voegen. 

• Lijkt het je leuk om op beleidsmatig gebied mee te denken/beslissen? 
• Voel jij je betrokken bij Het Braambos en wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteit 

van de school?  
• Ben jij degene die we zoeken, dan horen we dat graag vóór 16 april via 

MR@braambos.nl.  

De MR is momenteel betrokken bij de werving/selectie van een nieuwe directeur. We 
hebben mee mogen denken aan een profielschets voor een geschikte kandidaat. Drie 
leden van de MR zullen ook deelnemen aan de sollicitatie-interviews en daarna zal de MR 
hierover advies uit brengen aan het College van Bestuur van MeerPrimair.  

 

Trefwoord 

Het thema “spreken” staat centraal. We lezen verschillende verhalen uit Matteüs en Lucas. 
Wat zeg je? En hoe zeg je iets? Soms zeg je iets door stil te blijven. Soms is iets juist 
nietszeggend. En heb jij je ‘hart op je tong’? Waar zeg je ‘ja / nee ’ tegen? En wat gebeurt er 
als je ja zegt, maar nee doet? En voor sommige dingen zijn geen woorden…. Het is een mooi 
thema om samen over na te denken en in gesprek te raken. 

 

Bushaltes 
 
Tussen 1 april en 10 mei wordt er onderhoud gepleegd aan de bushaltes op de Waddenweg. 
Dit zal zo veel mogelijk in avonduren zijn, maar het kan dat er soms geluidsoverlast en hinder 
bij het verkeer ervaren wordt.  

mailto:MR@braambos.nl
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Koningsspelen 

Ter gelegenheid van Koningsdag hebben wij op vrijdag 12 
april aanstaande een feestdag voor de kinderen van onze 
school.  
Wij vragen u, uw kind deze dag gemakkelijke kleding aan 
te trekken(eventueel in de kleuren rood, wit, blauw en/of 
oranje). Graag ook schoenen waarop gesport kan 
worden. Uw kind hoeft deze ochtend geen eten en 
drinken mee te nemen.  
Het is deze dag niet mogelijk uw auto te parkeren op het parkeerterrein van de 
schoolwoningen.  
Opening: Rond 8.40 uur verzamelen we bij de schoolwoningen voor de opening met zang en 
dans. Bij deze opening zijn de ouders natuurlijk van harte welkom.  
Na de opening gaan we terug naar de klassen om te starten met het sport en spelcircuit.  

Informatie voor de groepen 1, 2, 3 en 4: De kinderen van groep 1-4 zijn tijdens het spelcircuit 
verdeeld in groepjes en gaan met elkaar spelletjes doen, onder begeleiding van de  
leerkrachten en leerlingen van groep 7 en 8. Zij doen dit op de pleinen rond het 
hoofdgebouw en de Braam.  
Tussen de middag is zoals normaal. De middag zal door de leerkrachten in de groepen 
worden ingevuld en de kinderen zijn gewoon om 14.50 uit. 

Informatie voor de groepen 5 en 6: De kinderen van groep 5 en 6 doen in de ochtend mee 
aan het spelcircuit en ’s middags hebben ze een feestelijke, afsluitende activiteit in de klas. 
Ook zij zijn tijdens het spelcircuit verdeeld in groepjes en gaan met elkaar spelletjes doen, 
onder begeleiding van hun leerkrachten en leerlingen van groep 8. Zij doen dit op het plein 
bij de schoolwoningen.  

De kinderen van groep 7 en 8 zijn in de ochtend ingezet als begeleider van een groepje of 
een spelletje voor groep 1-6. Tussen de middag eten ze in de klas waarna ze gezamenlijk op 
de fiets naar de sportvelden van UNO gaan. Daar hebben ze hun eigen sport en spel 
middag. Om 14.30 fietsen ze gezamenlijk weer terug zodat ze ook om 14.50 naar huis kunnen.  

Om de kinderen van groep 7 en 8 te helpen zou het fantastisch zijn als er ouders zijn die hen 
willen begeleiden bij het fietsen en tijdens hun circuit. U heeft inmiddels al een oproep gehad 
van Meester Sander. 
 
Wij hopen op een gezellige, sportieve, zonnige maar bovenal feestelijke dag. 

 

Toevoeging TSO afspraak  
 
Om discussies te voorkomen zijn de volgende afspraken, na akkoord van de MR, 
toegevoegd aan de Algemene Voorwaarden van de TSO. Voor de gehele Algemene 
Voorwaarden kunt u terecht op de website van de school.  

• Vanaf groep 7 mogen kinderen zelf inschatten of het warm genoeg is om je jas uit te 
doen. Tot en met groep 6 bepaalt de leerkracht/TSO-medewerker. 
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Paasviering 18 april  
Op donderdag 18 april a.s. vieren wij het Paasfeest in de klas. Op 
deze dag is er een continurooster. Alle groepen gaan dan om 14.00 
uur uit. 
 
Op deze dag hebben we een Paasviering in de klas en zorgen de 
kinderen voor een feestelijk lunchpakket voor een ander 
klasgenootje. Het doel is om iets aan elkaar te geven en zo samen 
tijdens het feest ook aandacht te hebben voor de ander. De 
kinderen krijgen op woensdag 17 april een lege versierde lunchtas 
mee zodat u deze samen met uw kind kunt vullen.  

Wilt u uw kind wel drinken en fruit voor tussendoor meegeven? 
Wij hopen op een goede viering en een gezellige lunch. Om 14.00 uur begint dan de 
meivakantie. Maandag 6 mei wordt iedereen weer op school verwacht. 

Hierbij wensen wij u alvast hele fijne Paasdagen toe! 

 
Terugblik op Stamppot sprookjesmix   

Groep 3 en 4 mochten in de aula kijken naar de voorstelling “stamppot sprookjes mix” en 
een mix van sprookjes was het! Op een zeer kunstige manier namen de twee theatermakers 
de kinderen mee in de wondere wereld van sprookjes. Roodkapje, een vriendelijke wolf, 
Assepoester, de zeven dwergen (-gespeeld door de kinderen), de rode dansschoentjes  en 
sneeuwwitje met haar boze stiefmoeder  liepen vloeiend in elkaar over. Natuurlijk liep het 
goed af en ze leefden nog lang en gelukkig.  

 
Wist je dat… 

• We zijn benaderd door de universiteit van Harderwijk om een onderzoek te doen naar 
prikkelverwerking van basisschool leerlingen. Omdat we merken dat kinderen steeds 
gevoeliger worden voor de overdaad aan visuele prikkels hebben we besloten hier 
aan mee te doen. U heeft al een mail ontvangen met meer informatie hieromtrent.  

• Op vrijdag 22 maart onze school een ochtend open stond voor belangstellenden, die 
werden rondgeleid door leerlingen uit groep 8.   

• De leerkrachten woensdagmiddag 3 april weer met elkaar een studiemiddag 
hebben. 

• Groep 7 op donderdag 4 april meedoet aan het landelijke theorie-examen voor hun 
verkeersdiploma. 

• Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april de Cito-eindtoets voor groep 8 is.  
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Mooi debuut Braambos op schoolschaak kampioenschap  

Op het schoolschaak kampioenschap voor groep 3, 4 en 5 van Zuid Kennemerland heeft het 
Braambos goed gepresteerd. Er waren ruim 75 deelnemers van maar liefst 28 verschillende 
scholen uit de regio Zuid Kennemerland aanwezig (Haarlem, Hillegom, Heemstede, 
Bloemendaal, Aerdenhout, Bennebroek, Vijfhuizen, Zandvoort en Hoofddorp). In het 
Kennemer Sportcenter in Haarlem gaven maar liefst tien spelers van het Braambos acte de 
préséance. Ondanks het feit dat het voor bijna alle spelers hun eerste toernooi was, wist het 
Braambos de gedeelde vierde plaats in de eindrangschikking te behalen in het scholen 
klassement (de resultaten van de vijf beste spelers telden mee in het scholenklassement). 
Helaas kwamen we net wat punten tekort om bij de beste twee scholen te eindigen, die 
mogen namelijk naar het Nederlands Kampioenschap school schaken voor groep 3-4 en 5 
dit jaar in Utrecht. Maar de jongens hebben de smaak goed te pakken en zullen er volgend 
jaar alles aan doen om dat te bereiken. 

Voor groep 4 kwamen uit; Senn Medenblik, Thijn den Butter, Milan Hendriks, Driek Bos, Talha 
Demir en Liam Rooijakkers. Groep 5 werd vanuit het Braambos vertegenwoordig door Enes 
Demir, Jaap en Mees Mesman en Dylan Sabados. Alle spelers wisten punten te scoren en 
hebben zo samen bijgedragen aan dit mooie resultaat. 

Er was nog een mooi resultaat voor het Braambos. Liam 
wist als ervaren toernooitijger het individueel 
klassement voor groep 4 op zijn naam te schrijven door 
alle 7 partijen te winnen. Zo ging er ook nog een mooie 
beker mee naar huis. Bovendien heeft het team ook 
nog eens drie schaaksets voor de school gewonnen en 
kan er dus mooi geoefend worden voor de volgende 
editie. 

Goed gedaan jongens!!!  

 

Studio 5 

Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar 
is er elke woensdagmiddag een 
tienerinloop in jongerencentrum 
Studio 5. Al bijna 3 jaar lang kan je daar vanaf 14:30 uur gratis naar binnen om leuke 
spelletjes te spelen en nieuwe vriendjes maken. Er worden activiteiten georganiseerd zoals 
slijm maken, kleding pimpen, samen eten, filmdagen of sporttoernooien. Daarnaast wordt er 
regelmatig muziek gemaakt en opgenomen in de studio maar ook wordt er maandelijks 
gekookt door de kinderen. Hun kookcafé, genaamd ‘Burgers met Burgers’ is bedoeld om 
samen te eten met ouders, opa’s en oma’s of (on)bekende uit de buurt (alle leeftijden). Elke 
3e woensdag is het eetcafé geopend en krijg je voor €2,00 een heerlijke hamburger (ook 
Vega) met patat en een toetje. Verder organiseert Studio 5 een disco voor de tieners 
genaamd Frizza. Tijdens de Frizza worden er spelletjes gespeeld en muziek gedraaid door 
diverse DJ’s uit de buurt gerelateerd aan de diverse thema’s. A.s. Frizza is op zaterdag 2 
maart met als Thema Disney. Van 19:30 tot 22:00 kunnen 10 t/m 12 jarige komen feesten in 
hun favoriete Disney-outfit. Daarnaast is Studio 5 in de avonden open voor jongeren 13+ om 
te chillen, muziek te maken of samen evenementen te organiseren. Ook is Studio 5 te huur 
voor maatschappelijke bijeenkomsten, cursussen, klassenfeesten, groep 8 disco’s of feesten 
voor jongeren. Meer info staat op www.studiovijf.nl.  

http://www.studiovijf.nl/
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Colofon   
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OUDERS GEZOCHT AVOND4DAAGSE

Beste ouder,

Langs deze weg doen wij graag een oproep aan u.

Zoals ieder jaar doet CBS Het Braambos mee aan de Avond4daagse Floriande. De Avond4daagse wordt georganiseerd en mede mogelijk 

gemaakt door een aantal ouders van Het Braambos.  

Binnenkort zullen 2 ouders stoppen met deze activiteit, omdat hun kinderen dan in groep 8 zitten. Dus tijd om het stokje over te dragen.

Wij zijn dringend op zoek naar minimaal 2 ouders die willen helpen met de organisatie van de Avond4daagse.

Wilt u ook dat uw kind kan blijven meedoen aan de Avond4daagse vanuit de school, meld u dan nu aan om te helpen met de organisatie

voor de Avond4daagse. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij a4d@vaneekeres.nl

Wij hopen op positieve reacties!

Hartelijk dank.

Commissie Avond4daagse

mailto:a4d@vaneekeres.nl
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