
Nieuwsbrief start schooljaar en september 2018    

Beste ouders en verzorgers, 

 

Wat zijn we samen goed begonnen! 

In de zomervakantie is er heel hard gewerkt op school. Het schoolplein is  waanzinnig mooi 

geworden, nieuw meubilair in de groepen en 2 kasten vol met tablets. Alle kinderen keken 

hun ogen uit. En wat is iedereen gegroeid! 

Klaar voor een fijn schooljaar waar iedereen weer veel mag gaan leren en plezier kan maken.  

 

In de eerste weken van het schooljaar besteden we veel aandacht aan elkaar leren kennen. 

Samen afspraken maken om een fijne groep te gaan worden. Weten dat je je veilig kunt voe-

len op onze school. We starten ook met ons weekrooster, lekker aan de slag in iedere groep. 

 

Spelen op ons nieuwe plein mag overal. Wil je voetballen in de pannakooi, wil je klimmen op 

de klimwand, muziek maken bij de xylofoons, bouwen in de zandbak, krijten, klauteren op de 

speeltoestellen, duikelen, onderzoeken in de wadi met water en zand, kijken naar alle mooie 

planten of lekker in de buitenklas?  Op ons nieuwe plein kun je veel beleven. 

 

De kalenders zijn uitgedeeld, de schoolgidsen zijn bijna klaar. Zoals u ziet staat op maandag 4 

september de ontmoetavond gepland. Verderop in deze brief meer informatie hierover. U 

ontvangt deze week ook een persoonlijke uitnodiging van de leerkracht van uw kind. 

 

Juf Marianne gaat deze week afscheid nemen van onze school, na héél veel jaren. Ze gaat   

genieten van haar pensioen. In deze nieuwsbrief een stukje van haar. We wensen haar heel 

veel plezier en zullen haar gaan missen. 

 

Een fijn schooljaar allemaal, wij hebben er heel veel zin in! 

 

Groetjes Denise 

Directeur SBO de reis van Brandaan 
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Het starten van de schooldag 

In de ochtend gaan de poorten open om 8.15 uur. 

De eerste bel gaat om 8.20 uur en alle kinderen mogen samen met de ouders/verzorgers naar de groep. Om 8.30 

gaat de tweede bel, alle ouders/verzorgers mogen dan naar huis en de les gaat beginnen. 

Mocht uw kind ziek zijn, willen we dit graag weten vóór half 9. U belt dan naar 040-2111822 

Fijn als u zorgt dat uw kind op tijd op school is, te laat komen is ongeoorloofd verzuim en niet prettig voor uw kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid op het (nieuwe) speelplein 

Het schoolplein  heeft 3 in- en uitgangen: poort 1, poort 2 en poort 3: 

Poort 1 is alleen voor de taxi’s. Kinderen stappen in en uit via de veilige paden. 

Kinderen en ouders/verzorgers komen het schoolplein op, via poort 2 en 3. 

Mocht u uw kind willen afzetten, vanuit de auto,  kan dit bij poort 2. Uw kind kan veilig het plein op lopen, u kunt 

zelf meteen door rijden.  

Kinderen met de fiets, komen door de 3e poort. We lopen op het plein met de fiets aan de hand.  

De fietsen kunnen worden geparkeerd in de (afgesloten) fietsenstalling.   
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Kalenders 
De kalenders zijn uitgedeeld. Op de kalender kunt u gemakkelijk onze activiteiten, studiedagen, vakanties en gesprekken 

op school terug vinden. Mocht uw kind twee huisadressen hebben, kunt u een extra kalender vragen aan de              

groepsleerkracht.  

 

 

Taxiverkeer op het schoolplein 

We gaan met ingang van a.s. maandag het taxi verkeer van onze school anders organiseren. 

De taxibussen gaan zich vóór 15.00 uur opstellen op de Elandsgang en zullen in volgorde van aankomst het schoolplein 

oprijden om de kinderen op te halen. Hierdoor zullen er niet meer zoveel taxi’s tegelijk op het plein zijn en zal het veel 

gemakkelijker verlopen.  

De kinderen zullen met hun taxigroepje op een herkenningspunt staan. Via de speciaal aangelegde paadjes lopen zij het 

plein op en af. 

Wij begeleiden de kinderen en zorgen ervoor dat iedereen veilig kan worden opgehaald.  

De gemeente Eindhoven gaat de komende tijd ook aan de slag met het aanbrengen van verkeersmaatregelen om de 

school heen. 

 

Juf Marianne gaat de reis van Brandaan verlaten 

Beste ouders/verzorgers, 

Na bijna 40 jaar in het onderwijs ga ik op 1 september met pensioen. 

Ik heb altijd genoten van het  “speciale kind” op onze school. 

Vooral als ouders , na de moeilijke stap naar het SBO,  aangaven dat hun kind helemaal opfleurde sinds het op onze 

school zat.   

Ook het zelfvertrouwen van de kinderen zag ik groeien. 

Het gaf mij veel voldoening als leerkracht en als mens. 

Ik ben u dankbaar voor het vertrouwen dat u, als ouder, mij gaf. 

Al die jaren heb ik met velen van u altijd prettige contacten gehad. 

Ik wil u daarvoor hartelijk bedanken en wens u alle goeds in de toekomst. 

Ik ga genieten van veel vrije tijd, mijn familie en mijn kleinkinderen. 

Tot ziens,  

Marianne van Heereveld 
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Extra ondersteuning op de reis van Brandaan  

Nu we met zijn allen op 1 locatie zitten, hebben we goed nagedacht over de extra ondersteuning en expertise en op welke manier we 

deze gaan inzetten op onze school. 

Vanaf vorig schooljaar zijn we op onze school gaan werken met een schoolvervanger uit ons eigen team. Dit schooljaar zijn dit juf Jorie 

en juf Lianne. 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 Lianne en juf  

Jorie werken soms ook met individuele kinderen die extra’s nodig hebben. Bijvoorbeeld extra rekenen en lezen. Of ondersteuning  

op de sociaal emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld in een klein groepje sociale vaardigheden aanleren, gedrag oefenen of jezelf 

beter leren kennen. 

Een aantal kinderen van onze school krijgen RT (remedial teaching) van juf Mieke of juf Maike. Gedurende een bepaalde periode    

krijgen  kinderen een intensief aanbod RT, bijvoorbeeld voor rekenen lezen of spelling.  

In unit geel en blauw geeft juf Jessica op woensdagen rots en water training in enkele groepen.  Deze trainingen stimuleren de     

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

Meneer Jos geeft alle kinderen 2 keer per week gymles, lekker bewegen in de grote gymzaal in onze school.  

Juf Lianne geeft in enkele groepen kinderyoga in de speelzaal. Op de matjes ervaren de kinderen een bewust rustmoment.  

Met de komst van de logopediepraktijk van Jolijn van de Pauw, is meneer Johan als schoollogopedist in de groepen voor  de extra                

begeleiding op taal. Hij geeft in de onderbouwgroepen DGM-lessen samen met de leerkracht, zodat de jonge kinderen hun woorden-

schat 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. Juf Marjos en juf Loes in 

unit rood, juf Helma in unit geel en blauw. 

De IB-ers Inge, Audrey en Sonja en orthopedagoog Marijke, 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 toepas-

sen of kinderen met autisme volgen een brainblocs training. Maar zij zijn er ook voor een extra praatje en aandacht, zodat het kind 

daarna weer zelf verder kan,. Als er voor een kind verder onderzoek nodig is, kan dat afgenomen worden op school door juf Marijke. 

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.  
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Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat van Lumens 

 

 

Aan alle ouders van jonge kinderen van 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, bij-
voorbeeld 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 of de kinderopvang gebruikt.  

 

De pedagogisch ondersteuner is Mia van der Heijden.  

 

Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of rechtstreeks via mij. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 
  

 

Mia van der Heijden 

Pedagogisch ondersteuner 

Lumens | Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven 

Don Boscostraat 4 | 5611 KW Eindhoven 

06 51058857 

m.vd.heijden@lumenswerkt.nl  

 

mailto:m.vd.heijden@lumenswerkt.nl


Ontmoet & info avond, startgesprekken POP en OPP 

 

Zoals u op de kalender ziet staat maandag 4 september de ontmoet & info avond gepland . Ook wordt er die avond 

gestart met de POP gesprekken (kinderen uit unit geel en blauw, ouder/verzorger en school) en wordt er gestart met 

de OPP gesprekken ( ouder en school).  De POP en OPP gesprekken zullen ook de rest van de week worden ingepland.  

Voor de POP en OPP gesprekken ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. 

Voor de duidelijkheid, hieronder de verdeling: 

 

Unit rood: 

Kleutergroep Inge/Anja: ontmoet en informatie avond start om 18.30 uur. OPP gesprekken worden gepland met de 

ouders, u ontvangt een persoonlijke uitnodiging. 

Groep Heidi/Soraya: ontmoet en informatie avond start om 18.30 uur.  

OPP gesprekken worden gepland met de ouders , gedurende de week, u ontvangt een persoonlijke uitnodiging. 

Groep Anouk: ontmoet en informatieavond start om 18.30 uur. 

OPP gesprekken worden gepland met de ouders,  gedurende de week, u ontvangt een persoonlijke uitnodiging. 

 

Unit geel: 

Groep Ilse, groep Conny, groep Marieke /Jorie,  plusgroep Linda/Mieke: 

OPP gesprekken en POP gesprekken, worden die avond ingepland en gedurende de week, u ontvangt een persoonlijke 

uitnodiging. 

 

Unit blauw: 

Groep Kim/Jessica, groep Vivan: 

OPP gesprekken en POP gesprekken, worden die avond ingepland en gedurende de week, u ontvangt een persoonlijke 

uitnodiging. 

Groep Sanne, groep Jacky: 

Informatie avond schoolverlaters 18.30-19.15 uur. OPP gesprekken en POP gesprekken, worden die avond ingepland 

en gedurende de week, u ontvangt een persoonlijke uitnodiging. 

 


