
Nieuwsbrief  maart 2018 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Brrr, wat een kou deze week, we kijken uit naar de lente! 

 

De kinderen op onze school maken zich op voor de rapporten. Altijd weer een fijn moment in 

het schooljaar om samen te kijken hoe het met je gaat. Waar ben je tevreden over, wat kan nog 

een stapje verder vooruit? Wat heb je daarbij nodig en hoe kan ik je helpen? 

Fijn ook om op maandag 19 maart weer in gesprek te gaan met jullie ouders. Kunnen we  

samen trots zijn op uw kind! 

 

Ik wil u vragen om goed alert te blijven op verzuim. Mocht uw kind ziek zijn, belt u dan vóór half 

9 met de locatie. Ook te laat komen is ongeoorloofd verzuim en wordt altijd geregistreerd. 

 

Onze nieuwe ICT partner is deze week gestart, hij begeleid ons met de ICT stappen die we op 

onze school willen gaan maken. Verder wachten we nog op de eindtekeningen van de architect 

van de nieuw groene speelplaats op locatie Kanunnikensven. We zijn reuze benieuwd en  

nodigen u t.z.t. uit om de plannen te komen bekijken. We verwachten eind augustus 2018 een 

compleet nieuw schoolplein te hebben. 

 

Op onze website worden alle groepspagina’s goed bijgehouden, u kunt hier de laatste leuke 

activiteiten van de groep vinden, vaak met foto’s en/of filmpjes. Ons carnavalsfeest was dit 

schooljaar weer erg gaaf. Neem gerust weer eens een kijkje! 

 

De leerlingenraad van beide locaties heeft weer vergaderd. Deze keer zijn we samen “boven de 

school gaan hangen” en hebben de kinderen besproken waar ze tevreden over zijn en waar ze 

iets minder tevreden over zijn. Wij halen hier weer informatie uit wat we kunnen doen op onze 

school. Het waren weer hele leuke gesprekken. We zijn blij te horen dat de kinderen vinden dat 

alle leerkrachten heel goed kunnen luisteren, veel hulp geven en er altijd zijn voor de kinderen. 

De sfeer is goed, het helpt als je leert hoe je in elkaar zit en het is fijn dat we leren om verant-

woordelijk te zijn. Soms zouden de kinderen eerder willen beginnen met  het maken van het 

werk en de leeslessen kunnen soms ook leuker. Het naschools sporten is leuk, misschien kan 

het worden uitgebreid? Bedankt leerlingenraad! 

 

Mooie dag allemaal! 

Denise 

 

1 maart Koffie uurtje 

op KAN 

14.00 uur 

14 maart Koffie uurtje 

op KRO 

11.30 uur 

16 maart Rapport 

mee naar 

huis 

19 maart Rapport 

gesprekken 

20 maart Start Lente-

kriebels 

30 maart Paasviering 

2 april 2e paasdag 

vrij 

3 april Studiedag 

de kinderen 

zijn vrij 

Belangrijke data 

in maart 

 



 

 

Sportdag op de reis van Brandaan verzet 

 

De sportdag wordt dit jaar op woensdag 18 april georganiseerd en niet op de 20  e zoals op de kalender staat aangegeven.  

Reden hiervoor is dat veel sportlocaties en attributen gereserveerd zijn door de gemeente voor de (gemeentelijke)  

Koningsspelen. Voorheen werd de sportdag georganiseerd op de atletiekbaan in Eindhoven. Dit jaar wordt de sportdag  

georganiseerd bij Op Noord. Dit ligt aan de Oude Bosschebaan 11 te Eindhoven. Het belooft een hele leuke dag te gaan  

worden. We houden jullie op de hoogte! 

 

Groetjes meneer Jos 

 

De schoolfotograaf komt weer! 

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

Kronehoefstraat. 

 

Koffie uurtjes op de reis van Brandaan 

 

We zijn dit schooljaar gestart met het organiseren van koffie-uurtjes samen met Batoul Heijdenrijk en Mia van der Heijden 

van Lumens. 

Ouders van de kinderen uit de groepen JKK, JK 1 en JK 2, enkele medewerkers en Batoul en Mia, gaan samen in gesprek 

over een onderwerp, gezellig met een kopje thee of koffie en iets lekkers erbij. 

Op donderdag 1 maart van 14.00 tot 15.00 uur op locatie Kanunnikensven met het thema “Zelfstandigheid” en op  

woensdag 14 maart van 11.30 tot 12.30 uur op locatie Kronehoefstraat met als thema “Lentekriebels”. 

Hoe ga jij ermee om, welk gedrag is passend bij de leeftijd van het kind, welke boekjes kun je gebruiken, natuurlijk alles 

rekening houdend met de verschillen in cultuur en achtergrond. 

 

Ben jij er ook bij? 

Gezellig! 
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Nieuwe gezichten op de reis van Brandaan! 

 Juf Marieke op locatie Kronehoefstraat: 
 

  Vier maanden geleden heb ik mijn vierde kindje gekregen en nu is mijn verlof weer voorbij.  

  Ik heb heel veel zin in dit schooljaar en ga er samen met juf Maike een leuk jaar van maken!  

Hallo allemaal, 

Vanaf 1 maart a.s. werk ik op woensdag, donderdag en vrijdag op de Reis van Brandaan. Op donderdag en vrijdag 
in groep MB2/BB1 en op woensdag kun je mij in verschillende groepen vinden.  

Ik heb al een aantal dagen meegedraaid in groep MB2/BB1. Een hele leuke groep kinderen die  

heel hard kunnen werken.  

Juf Reggy op locatie Kanunnikensven 

Hallo, ik ben Reggy en volg de opleiding tot onderwijsassistent.  

Met mijn 48 jaar ben ik natuurlijk niet meer de jongste, maar zeker niet minder enthousiast! 

Door mijn behoefte aan verandering van carrière is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: 

Werken in het onderwijs! 

Zelf heb ik drie kinderen die inmiddels op de middelbare school en het voortgezet onderwijs zitten. 

Ik ben getrouwd en woon in Eindhoven. Ik loop stage in de groep van juf Anouk en heb veel zin in een leuk jaar! 



Aanbod voor kinderen van gescheiden ouders 

 

Stichting Kanjer organiseert 3 keer per jaar een kamp voor kinderen van 6 tot 18 jaar, die te maken hebben gehad 

met een scheiding van hun ouders. Deze kampen zijn kosteloos, het wordt gefinancierd vanuit de gemeente Eind-

hoven. Kanjer is er voor kinderen met gescheiden ouders én hun ouders. 

 

Dat ouders scheiden komt vaak voor en is niet leuk. Het is vaak een verandering voor het hele gezin. Kanjer gelooft 

in de steun voor het kind en tegelijkertijd steun voor de ouders. Want als de kinderen aan het werk gaan en stapjes 

vooruit gaan kunnen de ouders niet stil blijven staan. 

 

De kampen met aansluitende kind– en ouderbijeenkomsten worden gegeven door initiatiefneemster Janine de 

Haas. Tijdens de kanjerkampen krijgen de kinderen bijvoorbeeld een workshop boksles, een rots en water training, 

maar kunnen de ouders ook hetzelfde programma volgen.  

Op die manier kunnen ouders en kinderen samen oefenen.  

 

Uit onderzoeken is gebleken dat 85% van de ouders en 82% van de kinderen na deelname aan Kanjer, meer rust, 

een betere band en open communicatie tussen de ouders en het kind ervaren.  

 

Wil jij en je kind gebruik maken 

van dit aanbod?  

Voor meer informatie: 

www.stichtingkanjer.nl 

 



 


