
Nieuwsbrief juli 2017 

Beste ouders en verzorgers, 

Wat fijn dat we elkaar weer gezien en gesproken hebben tijdens de rapportgesprekken!  

De kinderen hebben zich het afgelopen jaar weer verder ontwikkeld en zijn bijna klaar voor de 

volgende groep. Onze schoolverlaters worden in de laatste weken verder voorbereid voor hun 

overstap naar het Voortgezet Onderwijs en zijn nu gezellig samen op schoolkamp.  

 

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u onze groepsindeling van schooljaar 2017-2018 vinden. We 

hebben dit schooljaar een hele grote groep uitstroomleerlingen, maar ook héél veel nieuwe 

kinderen starten op onze school. Ons leerlingenaantal lijkt licht te stijgen. Dat betekent dat we 

ook dit jaar starten met 12 groepen: 5 groepen op locatie Kronehoefstraat en 7 groepen op 

locatie Kanunnikensven. 

 

Juf Ine, juf Jolande en meneer Ad gaan afscheid nemen van onze school, we gaan ze missen! 

We hebben een aantal nieuwe teamleden aangenomen: Juf Ilse en juf Anouk; vaste groepsleer-

krachten van een groep op locatie Kanunnikensven. Juf Audrey; zij is één van de vier IB-ers en 

gaat werken op locatie Kanunnikensven. Voor locatie Kronehoef hebben we meneer Hans aan-

genomen, de nieuwe conciërge. 

 

Op locatie Kronehoefstraat gaan we starten met de PLUS groep. De PLUS groep is een groep 

voor kinderen die het beste leren met hun handen. In deze groep krijgen de kinderen extra zorg  

en begeleiding  en gaan in de middagen aan de slag met de praktijk. We geloven dat wij deze 

kinderen op deze manier nog beter onderwijs kunnen geven. Enkele kinderen van locatie 

Kanunnikensven gaan aansluiten bij de kinderen van locatie Kronehoefstraat. 

 

Op onze school hebben we nog maar 1 logopediste (meneer Johan). We zijn in gesprek met een 

logopediste van een goede logopedisten praktijk in de Kempen. In de laatste week voor de  

zomervakantie zal helder worden of er op beide locaties een nevenvestiging van haar praktijk 

kan komen. Dat zou betekenen dat de kinderen met een verwijzing voor logopedie, onder 

schooltijd, logopedie krijgen op onze school. Ik hou u op de hoogte middels een aparte brief als 

alles duidelijk is. 

 

Ik wens u alvast een hele fijne vakantie en een mooie afsluiting van ons schooljaar! 

Vriendelijke groet, Denise 
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Bedankt voor al jullie hulp! 

Ook dit schooljaar hebben we weer heel veel hulp gehad van jullie. Wat fijn,  

samen kunnen we meer! 

Dank je wel voor jullie hulp bij de Bieb, bij de activiteiten met de kinderen, de vie-

ringen en feesten op school, de hulp in de klas of met vervoer. Dank, dank dank! 

  

 

 

 

 

 

Groepsindeling 2017-2018 

We hebben besloten dat we onze groepen van de onderbouw volgend schooljaar anders gaan noemen: 

groepen Jonge Kinderen. Dat betekent Jonge kinderen kleuters, Jonge kinderen 1 en jonge kinderen 2 ( afgekort JK 1). 

De groepen in de middenbouw en bovenbouw groepen heten nog hetzelfde.   

Volgend schooljaar zijn juf Linda en juf Mieke de vaste RT-ers op de locaties. Juf Jessica gaat de Rots en Watertraining geven, 

meneer Jos geeft de gymlessen, juf Josephine ondersteunt t.a.v. de gedragsvragen en juf Annemiek ondersteunt de Plusgroep. 

Op locatie Kronehoefstraat zijn juf Inge en juf Christa de Ib-ers , op locatie Kanunnikensven zijn dat juf Audrey en juf Sonja. Juf 

Marijke is de orthopedagoog. Meneer Servé en meneer Hans zijn de concïerges en juf Renée verzorgd de administratie van de 

school. In een aantal groepen worden stagiaires geplaatst. 

Locatie Kronehoefstaat: 

Groep JK kleuters /JK 1: juf Marianne (maandag) en juf Heidi, juf Helma onderwijsassistente 

Groep JK2/MB 1: juf Conny en juf Marianne (vrijdag) 

Groep MB 2/BB1: juf Maike en juf Mieke (donderdag en vrijdag) 

Groep BB1/BB2: juf Sanne 

PLUS groep: juf Monique (maandag en dinsdag) en juf Linda 

 

Locatie Kanunnikensven: 

Groep JK kleuters: juf Inge Juf Anja ( woensdag en donderdag), juf Lous onderwijsassistente 

Groep JK 1: juf Ilse, juf Marjos onderwijsassistente 

Groep  JK 2:juf Anouk 

Groep MB 1: juf Kim juf Jessica ( donderdag en vrijdag) 

Groep MB 2: juf Soraya (maandag) juf Jorie 

Groep BB 1: juf Vivan 

Groep BB 2: juf Jacky 

. 
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Hoe werkt WIJeindhoven? 

Wanneer je jouw vraag aan WIJ eindhoven hebt gesteld, bekijken onze medewerkers aan de telefoon of mail of ze je direct 

vooruit kunnen helpen. Mocht dat niet lukken, dan volgt er een persoonlijk gesprek. Een medewerker van WIJeindhoven, 

een zogeheten generalist uit jouw wijk, komt thuis bij je langs om te praten over wat er speelt en waar jij behoefte aan hebt. 

Samen zoek je naar oplossingen. Hierbij kijken we in eerste instantie altijd naar wat je zelf kunt doen en wat jouw omge-

ving hierbij kan betekenen. Kunnen vrienden of familie iets voor je doen? Of zijn er misschien initiatieven of activiteiten in 

jouw wijk waarmee je vooruit geholpen kunt worden? Daarnaast kunnen we je eventueel in contact brengen met professio-

nele organisaties die je kunnen helpen om de zaken weer op de rit te krijgen. 

“Oplossingen zijn vaak dichterbij dan je denkt” 

            Hoe kom je in contact? 

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met WIJeindhoven. Bekijk hier de mogelijkheden en kies wat het  

beste bij jou past. 

(040) 238 89 98 

Info@wijeindhoven.nl 

www.twitter.com/wijeindhoven 

www.wijeindhoven.nl 

 

 

 

 

 

Wijeindhoven contactpersonen op de Reis van Brandaan 2017-2018 

Vanaf komend schooljaar hebben we op beide locaties vaste contactpersonen van Wijeindhoven die in de school zullen zijn. 

Locatie Kronehoefstraat: Monique van Kol en Tom Schepens. 

Locatie Kanunnikensven: Lissy Dinghs (er zal nog een tweede volgen). 

Op beide locaties zullen er voor de ouders inloopmomenten georganiseerd gaan worden, waarbij vrijblijvend binnengelopen 

kan worden bij een van de Wijeindhoven contactpersonen.  

 

 

                   WIJeindhoven: wat kunnen wij voor jou betekenen? 

            Zit je in een situatie waar je zelf even niet uitkomt? Wijeindhoven helpt je om de grip op je eigen lezen terug  

            te krijgen.  

            Je kunt bij ons terecht voor vragen op allerlei gebied:  

            werkeloosheid, psychische problemen, echtscheiding, opvoeden en opgroeien, onderwijs, schulden, verslaving 
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Verkeersveiligheid locatie Kanunnikensven en locatie Kronehoefstraat 

 
Bij een veilige fijne school, hoort ook, dat het verkeer rond de school 
veilig verloopt. 

 

Herhaalde oproep: Welke ouders willen graag meedenken over de 
verkeersveiligheid van onze school?  

 

Ik zou het fijn vinden om dit een klein groepje van 4 ouders op te 
gaan pakken en samen contact te gaan leggen met de gemeente voor 
mogelijke verkeersaanpassingen voor locatie Kanunnikensven en  

locatie Kronehoefstraat. 

Loop gerust even binnen als u wilt aansluiten, of anders via mijn mail: 
d.hassing@skpo.nl 

 

 

 

Rommelmarkt Kronehoefstraat en Kanunnikensven 

Op maandag 19 juni was ’s avonds de afsluiting van ons schoolproject: Wij bouwen een stad. Op locatie Kronehoefstraat was 

in de gymzaal een prachtige stad gebouwd met veel mooie huizen, wegen, station, winkelcentrum, sportcentrum en nog veel 

meer. Op locatie Kanunnikensven kwam de hal tot leven. Het zag er prachtig uit. 

Op de speelplaats was een heuse markt opgebouwd waar de leerlingen van BB2  en BB3 van alles verkochten om op deze 

manier nog wat extra kampgeld te verdienen. Zo waren er wafels, boterkoek, donuts, koeken en zelfs ijskoude ranja. Een 

aantal kinderen lakten nagels en op de lange tafels werden spulletjes aangeboden voor lage prijzen. Zo waren er wenskaar-

ten, geurzakjes, kandelaartjes en nog veel meer spullen. Albert Heijn (Woenselse Markt) had ons hun restant spulletjes van 

de ruimtevaartactie gegeven om te verkopen. Geweldig, want zij doneren ook al ons kampontbijt. 

Juf Helma en juf Jacky  verkochten lootjes, waarmee men mooie prijzen kon winnen. Juf Conny won de hoofdprijs:  

een barbecue!  Ondanks het warme weer hebben we toch nog ruim €300- verdiend.  

Hiervan kunnen we op kamp een leuke activiteit doen. 

Groetjes van groep BB 2 en BB 3. 
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Afscheid op de reis van Brandaan… 

 

Beste leerlingen en ouders van onze school, 

Dank je wel voor de fijne samenwerking de afgelopen 7 jaar! 

Dank je wel voor jullie gastvrijheid, voor de fijne gesprekken en jullie eerlijkheid! 

Ik heb een te gekke tijd bij de reis van Brandaan gehad als school maatschappelijk werker. 

In het nieuwe schooljaar start ik met mijn nieuwe baan bij ONS-zorgt als coördinator en thuisbegeleider.  

Bij ONS-zorgt komen kinderen van onze school die iets te leren hebben op sociaal gebied. 

Ik blijf werken bij ONS-zorgt op de scholen van de reis Brandaan Kronehoef en Kanunnikensven.  

Dus we blijven elkaar ontmoeten! 

Samen met de kinderen, ouders, school en ONS-zorgt blijven we werken aan een  

positieve ontwikkeling! 

Loop gerust eens binnen voor een praatje bij ONS-zorgt. 

Tot ziens! 

Groetjes Jolande van Eyck 

 

 

 

In 1990 was er een vacature en ben ik een kijkje gaan nemen in het speciaal onderwijs. 

En wat zag dat er leuk uit, 12 kleuters, een juf en een  assistent. Maar oh, wat vond ik het moeilijk in t begin, zo heel anders 

als de basisschool waar ik 6 jaar daarvoor had gewerkt. Niet alleen n lieve juf zijn maar soms ook streng, duidelijk en heel 

consequent….. Alle regels, en de structuur leren kennen die er voor zorgt dat alles goed verloopt. Ik verslond alle boeken uit 

de bieb over kinderen die een andere ontwikkeling doormaken en leerde hier een mooi nieuw vak ! Ik ging houden van die 

kleuters, allemaal met hun eigen gebruiksaanwijzing ! Ik heb Marjos en Lous als assistent gehad en ze zijn goud waard.  

Marjos met altijd een plek op schoot waar kinderen  troost vinden en Lous die de kunst verstaat om  met humor kinderen op 

het goede spoor te zetten. Dank je wel, alle twee ! 

Ik bleef ze trouw die kleuters en had nooit de behoefte om in de kerngroepen te gaan werken. Nooit met tegenzin naar je 

werk gaan en omgaan met kleuters die elke dag vrolijk beginnen, lachen om de prietpraat die in elke kleuterklas te vinden 

is….. het was fijn om hier te werken.  

Dank aan alle ouders en collega’s waar ik prettig mee heb samengewerkt en ik wens alle kinderen van de reis van Brandaan 

een mooie toekomst. Fijne zomervakantie allemaal en wie weet tot ziens ! 

Jongens, wie weet er waar m’n bril ligt ? vraag ik de kinderen als ik wil gaan voorlezen  en weer ergens m’n leesbrilletje heb 

laten slingeren.  Ine, mag ik jouw bril? vraagt ‘n kleine kleuter, dan kan ik ook lezen ... 

Juf Ine 
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      MR vergadering maandag 29 mei 2017 

 

Mededelingen: 

Directie: 

Twee leerkrachten zijn bevallen. In schooljaar 2017-2018 zullen twee leerkrachten ouderschapsverlof opnemen.  

Een leerkracht en twee medewerkers gaan stoppen in schooljaar 2017-2018. Verder stopt één leerkracht en één medewerker met ingang van  

volgend schooljaar. Daarnaast zijn er een nieuwe IB-er en twee leerkrachten aangenomen, de procedure rond een nieuwe conciërge voor de  

locatie Kronenhoef loopt nog. Mogelijk wordt op korte termijn nog een conciërge aangenomen.  

Een leerkracht komt weer terug na ziekteverlof met ingang van het nieuwe schooljaar.  

 

De samenwerking met ONS wordt op het einde van dit schooljaar weer geëvalueerd.   

Tevens zal onderzocht worden of er nieuwe activiteiten gestart kunnen worden. 

Het gymplan is nagenoeg afgerond. Het streven is om met ingang van komend schooljaar naschoolse activiteiten op te starten. 

 

Locaties 

Kronenhoef: er is een nieuwe groep gestart van de Wereldwijzer (18pp).  Een leerkracht is met zorgverlof. De onderbouw is verhuisd. 

Het schoolbrede-traject De Stad (ontwerpend leren) is gestart. Bij de afsluiting van dit traject worden de ouders uitgenodigd en houden de  

schoolverlater nog een rommelmarkt om het schoolkamp te financieren.  

Kanunnikensven: de talentgroep techniek richt zich momenteel op de concretisering van de ideeën, mede om financiering te kunnen krijgen.  

 

GMR+terugkoppeling laatste vergadering;  

Er zijn twee nieuwe leden van de RvT. Verder is het bestuursformatieplan en het huishoudelijk reglement aangepast.  

Er is een opleidingstraject Beste Begeleiding Leraren en enkele leraren van de Reis van Brandaan gaan daaraan meedoen.  

Verder is de werkdruk aan de orde gekomen en hoe daarmee kan worden omgegaan.   

Bij de laatste vergadering zal een uitwisseling plaatsvinden tussen de GMR leden.  

 

Contact met bonden AOB/CNV:  

 

Urenverantwoording 

Het voorstel wordt besproken en vervolgens goedgekeurd. De vakanties zijn overgenomen overeenkomstig het Advies Brabants Overleg. 

De vrije dagen en vakanties voor 2017-2018 worden z.s.m. gecommuniceerd met de ouders.    

Formatieplan 

Het formatieplan 2017-2018 wordt toegelicht.   

 

Jaarplanning 

De planning wordt besproken en gecontroleerd.  

 

Nascholingsplan/professionalisering 

Het nascholingsplan wordt kort besproken en doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 

Inspectiebezoek 

De school is op acht punten beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in een zeer positief rapport waarbij op alle punten een voldoende of een goed  

is gescoord. De inspecteur heeft specifiek benoemd dat de opbrengsten van de Reis van Brandaan fors hoger zijn dan de ondergrens ( 

er wordt dus een hoge leeropbrengst gerealiseerd).  

In de nieuwsbrief zal hier aandacht aan worden besteed. Mogelijk dat nog een korte samenvatting van het inspectierapport op de website van  

school zal worden gepubliceerd.  

Het volledige inspectierapport is in ieder geval beschikbaar via de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 

Bijeenkomst Petraschool en Carla van de Heijkant 

De bijeenkomst is gepland op 20 juni a.s.  

 


