
Nieuwsbrief september 2017 

Beste ouders en verzorgers, 

Hoera, we zijn er weer, wat zijn we fijn gestart! 

We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad en veel zin heeft in een mooi 

nieuw schooljaar. In de laatste week van de zomervakantie, is er hard gewerkt zodat we  

afgelopen maandag met alle kinderen goed konden starten. Op beide locaties is dat gelukt. 

Want dit jaar gaan we ook weer hele leuke dingen doen, fijn samenwerken met elkaar en lekker 

veel leren.  

 

Op locatie Kronehoefstraat is meneer Hans gestart, onze nieuwe conciërge en op locatie 

Kanunnikensven juf Audrey,  onze nieuwe Ib-er.  Meneer Boy werkt als ondersteuner en school-

vervanger en in een heleboel groepen zijn stagiaires gestart vanuit de opleiding voor onderwijs-

assistent, pedagogische hulpverlening en sportopleiding van de Fontys Hogeschool in Eindho-

ven. 

 

In de groepen worden de komende weken veel activiteiten gedaan om samen een fijne groep 

te zijn. Alle kinderen van de locatie maken samen een locatie-werkstuk.  

Loop gerust binnen om een kijkje te nemen! 

 

Op locatie Kanunnikensven hebben we nieuwe ramen gekregen, nieuw sanitair, nieuwe pla-

fonds, schilderwerk en een nieuwe gymzaal en speelzaalvloer.  In de herfstvakantie komt de 

nieuwe zonwering voor de gymzaal en worden er nog wat kleine klussen gedaan. Op locatie 

Kronehoefstraat  zijn we een gezellige hal en entree aan het maken. Meneer Hans heeft een 

inventarisatie van de onderhoudswerkzaamheden gemaakt en dit wordt opgepakt. 

 

Zoals u weet zijn we met schoollogopedie gestart: in deze nieuwsbrief kunt u nog een keer de 

informatie vinden over de nieuwe manier van werken rond logopedie op onze school. 

Op 11 september staat onze kennismakingsavond gepland, waarover verderop meer informa-

tie. Ook het project Veilig Internet gebruik staat de komende maand op de planning, zodat de 

kinderen goed voorbereid worden in de wereld van het internet. En we gaan starten met Na-

schools Sporten! 

Over 2 weken is de nieuwe schoolgids klaar, ook de kalender zal dan uitgereikt worden. 

Op naar een mooi jaar, samen met elkaar! 

Vriendelijke groet, Denise 
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Kennismakingsavond maandag 11 september 

Op maandag 11 september is het kennismakingsavond van 19.00 tot 19.45 uur.  

In de groepen Jonge Kinderen ( JK) gaan we kennis maken met 

elkaar, krijgt u belangrijke informatie en kunt u alle vragen  

stellen. 

In de groepen middenbouw (MB) en (BB) worden er POP  

gesprekken gevoerd via een rooster. De komende week zal de 

leerkracht van de groep van uw kind, samen met u de tijd  

afspreken. Op de afspraak gaan uw kind, u, en de leerkracht 

samen in gesprek. Uw kind gaat vertellen wat hij of zij dit 

schooljaar wil gaan leren en wat het daarvoor nodig heeft. 

In de eindgroepen gaan we kennismaken met elkaar en krijgt 

u als ouders de informatie over de schoolverlaters-procedure. 

In de rest van de week zullen er ook voor de kinderen van deze 

groep, POP-gesprekken gepland zijn. 

 

Wij zien u op de kennismakingsavond, samen het schooljaar starten waarbij uw kind  

met plezier weer veel gaat leren. 

 

Na-schoolse activiteiten op de reis van Brandaan 

De komende weken gaan we op onze school starten met sporten na schooltijd. De kinderen van onze school kunnen hiervoor  

inschrijven en een periode in de gymzaal sportactiviteiten doen, met meneer Jos en meneer Joris.   

We  willen de kinderen na school ook activiteiten aan gaan bieden, ieder kind houdt van bewegen!  

 

Het wordt erg leuk, u wordt op de hoogte gehouden door meneer Jos en meneer Joris. 
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Veranderingen logopedie op onze school 
Al lange tijd is er op onze school logopedie, maar vanaf  dit schooljaar komt er een logopedist op onze school bij met een 

eigen praktijk.  

We merken op onze school dat veel kinderen logopedie nodig hebben en helaas hebben we zelf maar 1 logopedist op onze 

school werkzaam, meneer Johan.  

Doordat Jolijn van de Pauw met haar eigen praktijk in onze school komt, kunnen meer kinderen onder schooltijd logopedie 

krijgen op onze school. 

 

 

LOGOPEDIE OP SCHOOL vanuit de praktijk van Jolijn 
 
 
Wanneer de school u adviseert om uw kind te laten onderzoeken en/of behandelen, kunt u bij uw huisarts om een verwijzing logopedie 
vragen.  
 
U bent als ouder vrij om een eigen keuze te maken voor een logopedie praktijk. U kunt hiervoor vanaf augustus 2017 dus ook terecht bij 
Jolijn van der Pauw, aangezien zij een praktijk opent op onze school. De kinderen kunnen zo gemakkelijk onder schooltijd logopedische 
behandeling krijgen. 
 
Mocht u kiezen voor logopedie vanuit de praktijk van Jolijn, komt u met de verwijzing naar de intake op school. Na de intake zullen de be-
handelingen gaan starten. U bent als ouder welkom om bij de behandelingen aanwezig te zijn en per periode zal er met u geëvalueerd wor-
den. 
 

Voert een intakegesprek met de ouders en het kind 
Verricht aanvullend onderzoek op verzoek van de schoollogopedist 
Informeert ouders over de uitslag van het onderzoek 
Behandelt kinderen 1 tot 2 keer per week onder schooltijd 
Adviseert de leerkracht van het kind 
Nodigt ouders regelmatig uit om een behandeling bij te wonen 
Maakt een verslag van het onderzoek en een verslag over de behandeling. Deze evaluaties worden met de ouders besproken 
Informeert de huisarts schriftelijk over het onderzoek en de behandeling 
Neemt een aantal keer per jaar deel aan overleg met de commissie van begeleiding op school. 

 
SCHOOLLOGOPEDIE van meneer Johan, de logopedist van onze school 
 

Meneer Johan screent alle nieuwe kinderen die op school komen en gaat kijken wie er voor  
verder logopedisch onderzoek in  aanmerking komt 
Informeert ouders over de uitslag van het onderzoek 
Adviseert ouders logopedisch onderzoek te laten doen bij bijvoorbeeld Jolijn van der Pauw of anders 
Behandeld leerlingen in de groepen  
Geeft  groepslessen samen met de leerkracht in de groepen 
Adviseert leerkrachten over leerlingen 
Bouwt mee aan de kwaliteit van het woordenschatonderwijs en taalonderwijs op onze school 

                                                                                                                                       
Belangrijk om te weten: 
 

-Logopedie wordt gefinancierd uit de zorgverzekeringswet. Het zit in het basispakket, aanvullend verzekeren is niet nodig, Er hoeft 
vooor kinderen geen eigen risico betaald te worden. 

-Wanneer de school u adviseert om uw kind te laten onderzoeken en/of behandelen dan kunt U kiezen voor Logopedie op school maar 
bent u echter geheel vrij in uw keuze en kunt U kiezen om naar een andere logopediepraktijk te gaan of te blijven.  

-Bij beide stelt de zorgverzekering de eis dat u als ouders met regelmaat bij de behandelingen bent. 
-Met de het verkregen advies van school kunt u bij de huisarts om een verwijzing voor logopedie vragen 
-De praktijk is ook toegankelijk voor kinderen die niet op de reis van Brandaan zitten.  
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Project Veilig internet gebruik 
 

Van 18 t/m 29 september gaan de groepen aan de slag  

met het project Veilig op internet.  

Het is erg belangrijk dat de kinderen leren hoe zij zich in de wereld 

van het internet gedragen. Wat kun je allemaal met internet?  

Wat doe je wel en wat doe je niet en waarom? Hoe ga je bijvoorbeeld om met je wachtwoorden?   

We hopen op een leuk project! 

 

Ziek melden, te laat komen, verzuim en verlof aanvraag 

Voor veel ouders al bekend, maar bij de start van het schooljaar willen we het graag herhalen: 

 

Mocht je kind ziek zijn, vragen we u om vóór half 9 te bellen met de juiste locatie. De conciërge geeft het bericht dan door 

aan de leerkracht van uw kind. We willen vanaf half 9 werken met de kinderen, dus het is niet fijn als we dan moeten  

nabellen waar uw kind is.   

Te laat komen is ongeoorloofd verzuim en wordt geregistreerd in het systeem. Te laat komen is vooral ook heel vervelend 

voor uw kind. Luxe verzuim ( voor en na de vakantie) moeten we altijd melden en dit doen we dan ook. 

 

Voor verlof aanvragen hanteren we de richtlijnen van de gemeente Eindhoven die door de gemeente op papier zijn gezet.  

Deze richtlijnen hangen op beide locaties op het mededelingenbord voor de ouders.  

Mocht er verlof nodig zijn, kunt u via de leerkracht een formulier krijgen. De verlofaanvraag wordt vervolgens beoordeeld 

door Denise. Voor Suikerfeest of Offerfeest hoeft er geen verlofaanvraag ingediend te worden, het is fijn als u dit op tijd 

doorgeeft aan de leerkracht. De kinderen krijgen hier 1 dag verlof voor. 

 

Website: www.dereisvanbrandaan.nl 

De website is weer ingericht voor het nieuwe schooljaar. 

U kunt op onze website veel belangrijke informatie vinden. Dit schooljaar staat er ook ons 

jaarplan op met onze speerpunten.  

Alle groepen plaatsen regelmatig nieuws op de groepspagina’s. Kei leuk! 
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