
Nieuwsbrief november 2017 

Beste ouders en verzorgers, 

 

We zijn allemaal weer fijn gestart na een herfstvakantie vol zonneschijn.  

Met plezier en veel betrokkenheid zijn we weer aan de slag! 

 

De leerlingenraad start deze week!  

Op beide locaties hebben de kinderen van de midden en bovenbouw een kind gekozen die dit 

schooljaar in de leerlingenraad zit. Zes keer per schooljaar vergaderen ze samen met mij, over 

onderwerpen van de school. Gezellig samen met een kopje thee, denken de kinderen mee,  

beslissen de kinderen mee en inspireren zij ons weer met hun ideeën. De kinderen delen weer 

met de andere kinderen van hun groep. Zo voelen alle kinderen zich betrokken bij de leerlin-

genraad. 

Via de website houden we u op de hoogte, na iedere vergadering.  

 

Alle kinderen op onze school zijn gewóón speciaal. We willen ze laten groeien, verantwoorde-

lijkheid geven, kijken naar nieuwe kansen en trots zijn op jezelf! Dat doen we samen.  

Wat fijn dat school en ouders elkaar zo goed weten te vinden. Ook wanneer het misschien even 

iets minder goed gaat met je kind. Als het iets minder goed gaat met je kind is het zoeken naar 

wat wel werkt. Ook dan hebben we elkaar hard nodig, want samen kunnen we meer. 

 

Eindelijk komen alle laptops die we hebben besteld voor de kinderen met dyslexie. We hebben 

er ( veel ) te lang op moeten wachten. Zij kunnen er nu snel mee aan de slag. 

 

De schoolverlaters zitten nu in hun toets-periode. Begin december krijgen deze kinderen het 

advies en worden ze verder voorbereid op de overstap aan het einde van het schooljaar naar 

het voortgezet onderwijs.  Een spannende, speciale periode. 

 

Veel leesplezier en een fijne dag allemaal, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Denise 
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Stage-toppers op de reis van Brandaan 

 

Onze school is een erkend leerbedrijf, dat betekent dat er studenten op onze school stage kunnen lopen.  

Wij vinden het belangrijk dat studenten gemotiveerd zijn om op onze school stage te lopen.  

Met iedereen wordt, voordat een stagiaire kan beginnen op onze school, een gesprek met juf Jacky of met meneer Jos 

gevoerd.  

Juf Jacky en meneer Jos coördineren de stages en de teamleden van onze school begeleiden de studenten. 

 

Op locatie Kanunnikensven lopen de volgende studenten stage: Marlieke in groep JKK, Cauane in  groep MB1,Robin in 

groep BB2 en Pien, Stacey en Joris bij de gym. 

 

Op locatie Kronehoefstraat zijn dat:  Mechelle in groep JKK/JK1, Jousri  in de plusgroep, Jelita in de groep MB2/BB1, en 

Pien en Joris bij de gym. 

 

 

Met ingang van deze week is ook Selcan gestart op locatie Kanunnikensven. 

Hieronder stelt ze zich aan ons voor: 

 
   

 

 

Graag wil ik mezelf even voorstellen als de nieuwe stagiaire op SBO de reis van Brandaan. Ik ben Selcan. Ik ben   

In september begonnen met de opleiding "gespecialiseerd pedagogisch medewerker" MBO 4.  

Op woensdag, donderdag en vrijdag kom ik in JK2 stage lopen bij juf Anouk. 

Ik woon in Eindhoven samen met mijn man en zoontje van 1 jaar oud. In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn gezin en 
vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. 

Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met de kinderen én met de ouders. Tot gauw! 

Groetjes, Selcan Yilmaz 
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De plusgroep van de reis van Brandaan op locatie Kronehoefstraat 
Op locatie Kronehoefstraat zijn we dit schooljaar gestart met de Plusgroep. Deze groep bestaat uit 10  

enthousiaste kinderen, afkomstig uit midden- en bovenbouw, die graag leren vanuit praktisch bezig zijn.  

De eerste weken hebben we allerlei opdrachten gedaan om elkaar beter te leren kennen. 

    
Hoe werken wij in de Plusgroep? 

De schooldag is opgedeeld in meerdere korte oefenmomenten. Bij technisch lezen doet de groep mee aan de  

niveaugroepen, maar bij de rest van de vakken blijven de kinderen in de klas. In de groep werkt iedereen bij elk 

vak zoveel mogelijk op eigen niveau. Er wordt niet gewerkt vanuit de methodes van school, maar met speciale 

mappen en digitaal lesmateriaal. Per vak en lesdoel worden er passende opdrachten, werkbladen en materialen 

aangeboden. Handelingen worden zoveel mogelijk ondersteund door concreet materiaal. Er is veel tijd en ruimte 

om de leerstof te oefenen en te herhalen.  

De kinderen werken veel samen aan opdrachten, omdat ze van en met elkaar kunnen leren. Dit gebeurt veel via 

spelvorm, zodat iedereen actief mee kan doen en denken.  

     
De Plusgroep doet wel mee aan alle thema’s, vieringen en projecten van school. Ook is er tijd om praktisch bezig 

te zijn. Zo hebben we al een aantal keer gekookt. Daarbij leren de kinderen een recept goed lezen, de juiste spul-

len klaar leggen, ingrediënten afwegen en alles in de juiste volgorde bij elkaar doen. Bij koken hoort naast het sa-

men eten, ook samen opruimen en afwassen! We hebben samen veel plezier en leren veel! 

    



Reminder 

 

Woensdag 6 december staat er een studiedag gepland. Deze studiedag staat niet op de agenda, maar is in de plaats 

van de stakingsdag van donderdag 5 oktober ingepland. Heeft u het al genoteerd? 

 

 

Inloop op woensdag 15 november 

 

Op woensdag 15 november staat er weer een inloop gepland. U bent van harte welkom in de groep van half 9 tot 

kwart over 9. De kinderen vinden dit ook altijd erg leuk. We hopen u te zien! 

 

 

De leerlingenraad schooljaar 2017-2018 

 

Jullie hebben het vast al op de website gezien: hier zijn ze nog een keer: 

Locatie Kanunnikensven                                                              locatie Kronehoefstraat 

 

 


