
Nieuwsbrief  april/mei 2018   

Beste ouders en verzorgers, 

Feestelijk nieuws! 

Gisteravond zijn alle ouders en kinderen op locatie Kronehoefstraat en locatie Kanunnikensven 

al geïnformeerd door ons: 

Met ingang van schooljaar 2018-2019 gaan wij ons onderwijs vormgeven op 1 locatie.  

We hebben gekozen voor locatie Kanunnikensven: dit gebouw ondersteunt onze visie en 

biedt veel nieuwe mogelijkheden voor ons onderwijs. We kunnen ons hele team in gaan 

zetten voor alle kinderen van onze school en zo ieder kind nóg meer ondersteuning bieden.  

Na de zomervakantie heeft locatie Kanunnikensven een compleet nieuw “groen” schoolplein 

waar kinderen volop kunnen bewegen en avontuurlijk kunnen ontdekken. We krijgen zelfs 

een buitenklas. Een grote gymzaal plus een speelzaal om nog meer te bewegen en een  

indeling met veel structuur, rust en duidelijkheid.  

Alle kinderen van locatie Kronehoefstraat kunnen mee naar de locatie en we helpen alle  

ouders met het leerlingenvervoer. We hebben t.a.v. het leerlingenvervoer voor deze          

kinderen aparte afspraken gemaakt met de gemeente. U hoeft zich hier dus geen zorgen over 

te maken. 

De komende periode gaan we samen leuke activiteiten doen zodat de kinderen meegenomen 

worden in de overstap. En de leerlingenraad gaat volgende week meedenken tijdens de  

leerlingenraad vergadering. Het wordt vast allemaal heel gaaf! 

 

De afgelopen week zijn we in alle groepen aan de slag geweest met het thema “Lentekriebels”. 

De jonge kinderen hebben genoten van een voorstelling en de schoolverlaters bereiden zich 

voor op het verkeersexamen en het schoolkamp.  De komende periode willen deze kinderen 

statiegeldflessen sparen voor extra activiteiten tijdens het schoolkamp. Zij willen zich er flink 

voor inzetten.  

Fijn dat we elkaar allemaal weer hebben gesproken tijdens de rapport en pop-gesprekken.  

 

Juf Christa gaat ons verlaten, ze heeft een nieuwe baan. Verderop in de nieuwsbrief een stukje 

van haar. Juf Sanne gaat in de meivakantie trouwen en er is weer baby nieuws; juf Maike ver-

wacht na de zomervakantie haar 3e kindje. 

 

Een flink nieuwsbrief deze keer, we hebben veel te delen.  

Fijne dag allemaal! 

Denise 
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Verhuisdagen op donderdag 5 en vrijdag 6 juli 2018 

Omdat we gaan verhuizen met locatie Kronehoefstraat naar locatie Kanunnikensven, 

hebben we 2 verhuisdagen ingepland in het jaarrooster.  

De verhuizing staat gepland op donderdag 5 en vrijdag 6 juli. De MR heeft ingestemd. 

Dat betekent dat op donderdag 5 juli de zomervakantie start, de kinderen zijn vanaf dan vrij.  

Het nieuwe schooljaar start op maandag 20 augustus, hier is geen aanpassing gemaakt.  

Wilt u dit alvast aanpassen in uw agenda? 

De week voor de verhuizing gaan we met zijn allen onze Brandaandag vieren, gaan we samen stoeltjes passen en 

zullen we afscheid nemen van de schoolverlaters. De precieze planning volgt nog. 

 

Inloop  

Op vrijdag 6 april is de inloop weer gepland.  

Gezellig als u vanaf half 9 met uw kind in de groep bent. De inloop duurt tot kwart over 9. 

 

Oproep 

Zijn er ouders die volgend schooljaar kinderen kunnen begeleiden in het     

trainen van typevaardigheid na schooltijd? We denken aan eens per week op 

een vaste dag een half uurtje oefenen met een groepje van 10 kinderen.  

In de hal van locatie Kanunnikensven kunnen we laptops klaarzetten waar de 

kinderen op kunnen oefenen.  

Het moet nog verder uitgewerkt worden en misschien heeft u wel een goed 

plan? We horen het graag! 

VVN verkeersdiploma 

Op 5 april doen de kinderen uit de BB2 groep mee met het                                
VVN verkeersexamen.  

Alle kinderen willen natuurlijk laten zien dat ze zich veilig kunnen bewegen in 
het verkeer.  En natuurlijk straks het felbegeerde verkeersdiploma mee naar 
huis nemen. 

Op school hebben we flink geoefend, maar als uw kind nog extra wil oefenen 
kan dat via examen.vvn.nl/oefenen. Na iedere vraag krijg je meteen te zien of 
je antwoord goed of fout was met een uitleg.                                                        
Zo wennen de kinderen alvast aan het echte examen.  

Voor alle kinderen van BB 2: Heel veel succes allemaal! 
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Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat van Lumens   
 

 

Aan alle ouders van SBO de reis van Brandaan, 

 

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier waarop je met je kind praat en 
speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld 
in de opvoeding of omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. 

Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind?  

Dan kan je contact opnemen met een pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen wat nodig is en maken 
we een plan op maat. Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk je zo spelenderwijs aan zijn 
of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de thema’s en de materialen die je kind op school gebruikt.  

 

Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de Ib-er (Sonja, Audrey, Christa of Inge), de leerkracht van uw kind of 
rechtstreeks bij ons. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Batoul Heijdenrijk – Zouhair en Mia van der Heijden 

          

Pedagogisch Ondersteuners 

Team VVE 

 

Batoul Heijdenrijk (locatie Kronehoefstraat) 

Mobielnummer: 06 30 88 56 40   

Mailadres: b.heijdenrijk@lumenswerkt.nl  

 

Mia van der Heijden (locatie Kanunnikensven) 

Mobielnummer: 06 51058857 

Mailadres: m.vd.heijden@lumenswerkt.nl 

 

 

 

 

                                                              Reminder: De schoolfotograaf komt op school 

                                                                               Op maandag 9 april op locatie Kanunnikensven en op dinsdag 10 april  

                                                                               op locatie Kronehoefstraat. 

                                                                               Aan de ouders van de kinderen die geen portretrecht hebben, wordt  

                                                                               toestemming gevraagd of er wel schoolfoto’s gemaakt kunnen worden  

                                                                               van uw kind. 
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Extra ondersteuning op de reis van Brandaan  

 

Vanaf dit schooljaar zijn we op onze school gaan werken met een schoolvervanger uit ons eigen team. Als er geen zieke collega’s zijn, 

ondersteunt deze leerkracht in de groepen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld een rekenles door 2 leerkrachten gegeven worden en  

krijgen de kinderen in een heel klein groepje extra uitleg en inoefening. Juf Marieke, juf Lianne en juf Marianne werken soms ook met          

individuele kinderen die extra’s nodig hebben.  

Een aantal kinderen van onze school krijgen RT (remedial teaching) van juf Mieke of juf Linda. Een bepaalde periode krijgen de       

kinderen een intensief aanbod van de RT-er.  

Ook zijn er kinderen die meer ondersteuning krijgen op hun sociaal emotionele ontwikkeling. In een klein groepje sociale                

vaardigheden aanleren, gedrag oefenen of jezelf beter leren kennen. 

In de midden– en bovenbouwgroepen geeft juf Jessica rots en water training.  Deze trainingen stimuleren de weerbaarheid van de 

kinderen. Ze leren om goed voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven.  

Met de komst van de logopediepraktijk van Jolijn van de Pauw, gaat meneer Johan als schoollogopedist in de groepen. Hij geeft in de 

onderbouwgroepen DGM-lessen samen met de leerkracht, zodat de jonge kinderen hun woordenschat verder uitbreiden. Ook 

werkt hij in groepjes van midden– en bovenbouwgroepen met extra spelling, begrijpend lezen of via een programma taal in blokjes. 

De onderwijsassistenten van onze school, juf Helma, juf Marjos en juf Lous, ondersteunen in de groepen waar het nodig is . Met de 

komst van veel nieuwe kinderen de afgelopen weken, hebben we samen weer nieuwe keuzes gemaakt voor hun inzet. 

Onze IB-ers Audrey, Sonja, Inge en Christa ondersteunen de groepen, de leerkrachten en de kinderen en werken ook individueel 

met hen. Bijvoorbeeld: de kinderen met dyslexie krijgen extra uitleg om het programma Kurzweil te leren toepassen. Maar ook 

voor een extra praatje en aandacht, zodat het kind daarna weer zelf verder kan, is ruimte. 

De plusgroep wordt ondersteund door juf Annemiek en voor de kinderen die extra gedragsondersteuning vragen, worden we    

ondersteund door juf Josephine. 

Kinderen op onze school kunnen met indicatie na school deelnemen aan de gespecialiseerde naschoolse opvang van ONS-Zorgt. Een 

aantal van de kinderen die naar ONS-Zorgt gaan, volgen TOM trainingen, weerbaarheids- of SOVA trainingen.  

Alle groepsleerkrachten van onze school kennen de kinderen van de eigen groep heel goed en geven de ondersteuning die past.  

                Zo willen we zo goed mogelijk af stemmen op ieder kind van onze school, zodat ieder kind nog verder kan groeien. 
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Juf Christa gaat de reis van Brandaan verlaten 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Na bijna 15 jaar gewerkt te hebben op SBO de reis van Brandaan ga ik afscheid nemen.  

Ik heb een nieuwe baan!  

Vanaf maandag 7 mei zal ik gaan werken als intern begeleider op Basisschool  

de Bloktempel in Son en Breugel. Een mooie nieuwe uitdaging waar ik veel zin in 

heb. Donderdag 19 april is mijn laatste werkdag op de reis van Brandaan en zal ik  

afscheid nemen van de kinderen en de collega’s.  

Ik heb hier met veel plezier gewerkt en enorm genoten van het werken met de 

kinderen. Fijn dat ik heb mogen bijdragen aan hun ontwikkeling. Ik wil jullie bedanken voor alle mooie gesprekken 

en het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad. Hopelijk zien/ spreken we elkaar nog even voor de meivakantie. 

 
Hartelijke groet, Christa van Run. 
 
 
 

Eindtoets ROUTE 8 voor kinderen van BB 2 

 

Op dinsdag 17 april zullen de schoolverlaters de eindtoets 

maken. We hebben gekozen ROUTE 8  

Route 8 test via de computer een aantal verplichte        

onderdelen van taal en rekenen. 

De toets wordt op school via internet gemaakt en duurt 2 

tot 3 uur.  

De ROUTE 8 toets is voor ieder kind een unieke toets. De toets past zich automatisch aan, aan het niveau van het 

kind.  Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route van vragen op zijn of haar eigen niveau. 

 

De eindtoets zit nu in de testfase voor onze school en zal geen invloed hebben op het aanbod of het advies.  

Vanaf 2020 wordt de eindtoets verplicht voor SBO scholen. Wij willen op onze school de komende 2 jaar gebrui-

ken om de best passende eindtoets voor onze school te bepalen. 

De leerlingen die mee gaan doen aan de eindtoets krijgen een persoonlijke brief mee naar huis. Hierin staat alles 

goed uitgelegd. Heeft u dan nog vragen, vertel het ons! 
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Staking 13 april 2018 

Zoals u vast vernomen hebt, is de estafette staking gepland voor Brabant en Limburg op vrijdag 13 april. 

Een jaar geleden tekenden de partijen van PO-front het manifest voor minder werkdruk en meer salaris. Inmiddels ligt 

er een werkdrukakkoord van het kabinet, waardoor er voor elke school vanaf volgend schooljaar, een bedrag komt om 

de werkdruk te verlagen. De teams van iedere school gaan bepalen hoe ze dit bedrag gaan inzetten. 

Op het gebied van de salarissen van de leerkrachten komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen extra. 

Hiervoor is 270 miljoen beschikbaar gesteld. 

Het PO-front heeft gereageerd met estafette stakingen, eerst in het noorden van het land, vervolgens het midden en 

over 2 weken is het zuiden aan de beurt. Er wordt aandacht gevraagd voor de salarissen en de aantrekkelijkheid van 

ons vak. Nu en in de toekomst, want we merken dat er steeds minder leerkrachten beschikbaar zijn voor ons mooie 

vak. 

Ons bestuur SKPO ondersteunt de oproep.  

Staken is een individueel recht. Op de studiedag van 3 april gaan we bepalen hoe ieder om wil gaan met de oproep en 

wat dit betekent voor onze school. Wij zullen op 5 april u hierover informeren. 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Afgelopen maandag heeft de MR ingestemd met het vakantierooster 2018-2019.  

Bij de planning volgen wij het advies van het Brabants Overleg Vakantieplanning, ook vastgesteld in de GMR. 

 

Herfstvakantie: 15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019                                      

Voorjaarsvakantie: 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019 

Goede vrijdag/meivakantie: 19 april 2019 t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart: 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019 

2e pinksterdag: 10 juni 2019 

Zomervakantie: 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 

 

Studiedagen: 

4 en 5 oktober 2018 

6 december 2018 

18 februari 2019 

11 juni 2019 t/m 14 juni 2019 
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