
Nieuwsbrief oktober 2018    

Beste ouders en verzorgers, 

Wij zijn samen hard aan het werk op onze school. De kinderboekenweek brengt veel  

leesplezier en voorlees plezier. We werken dit jaar met het  thema vriendschap: “Kom erbij!”.  

 

Alle groepen hebben inmiddels afgesproken hoe zij samen een fijne groep willen zijn.  

We kennen elkaar nu en leren hoe we rekening houden met elkaar. Op de studiedagen van 4 en vrijdag 

5 oktober (de kinderen zijn vrij) gaan we met ons team aan de slag met PBS.  

PBS is een systeem om kinderen positief te ondersteunen. En op 5 oktober vieren we  de dag van de 

medewerker in het Parktheater in Eindhoven.  

We wensen jullie alvast een fijn (lang) weekend toe. 

 

In de groepen van unit geel en blauw is uit iedere groep een leerling gekozen. Deze leerling vertegen-

woordigt de groep in de leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee en beslist mee. We vergaderen 6 

keer per jaar, acht kinderen samen met mij. Volgende week staat de eerste  

vergadering op de agenda. In deze nieuwsbrief stelt de leerlingenraad zich voor. 

 

Dit schooljaar is ons reken- en taalonderwijs één van onze ambities. De resultaten zijn goed, maar we 

willen er een schepje bovenop gaan doen. Juf Jacky en juf Ilse gaan zich ontwikkelen tot reken– en taal-

coördinator van onze school. 

 

Inmiddels heeft iedere groep 7 tablets om in de groep op te werken. We hebben de keuze gemaakt uit 

een aantal programma’s en gaan de komende periode dit verder uitbreiden. 

 

Fijn dat we elkaar gezien hebben tijdens de OPP-gesprekken.  Het  document ontwikkelingsperspectief,  

is voor alle kinderen  van onze school  hebben. In dit document beschreven we de ontwikkeling van uw 

kind en welk leerstofaanbod we het komende jaar gaan aanbieden. Ook kijken we vooruit naar de uit-

stroom mogelijkheden.  

We hopen dat deze gesprekken inzicht en duidelijkheid hebben gegeven.  

 

Een fijne oktober maand allemaal, 

 

Groetjes Denise 

Directeur SBO de reis van Brandaan 
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Het starten van de schooldag 

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

Om 8.30 uur gaat de tweede bel en de les gaat beginnen. Na de herfstvakantie willen we aan de ouders van unit geel en 

blauw vragen om uw kind alleen naar binnen te laten gaan als u dit  nu nog niet doet.  

De ouders van unit rood blijven welkom om mee naar binnen te komen voor schooltijd.  

 

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

Te laat komen is ongeoorloofd verzuim en wij dienen dit te melden bij leerplicht Eindhoven. Gelukkig zien wij dat de kinderen 

op tijd op school komen, fijn! 

 

 

Dynamo en buurthuis het Akkertje 

Vorige week hebben we een overleg gehad met Simon en Emiel, jeugd-

werker en sportwerker vanuit jeugdwerk Dynamo, buurthuis het Akkertje.  

Er zijn veel mogelijkheden voor de kinderen om leuke activiteiten te doen.  

Vanaf volgende maand zullen deze activiteiten ook in deze nieuwsbrief 

gaan staan. 

 

 

Veiligheid rondom de school 

Fijn dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat alle 

kinderen veilig op school kunnen komen en veilig naar huis kunnen gaan.   

De afgelopen weken hebben we voor de taxi kinderen, gewerkt met het plan  

waarbij de taxi’s zich op een andere plek opstellen, dan voor de school.  

Eén voor één komt de taxi de kinderen op het plein ophalen. Juf Helma, juf Marjos 

en juf Lous begeleiden dit. Hierdoor is de situatie overzichtelijker geworden.  

We laten op dit moment de gemeente ook mee kijken, want we willen graag laten 

onderzoeken of er nog meer veiligheidsaanpassingen gemaakt kunnen worden.   

Ik houd u op de hoogte. 
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Wetenschap en technologie op de reis van Brandaan 

 

Voor de ontwikkeling van de lessen wetenschap en technologie willen we graag op bezoeken gaan brengen aan  bedrijven in  de  

omgeving van onze school. We hebben daarvoor de hulp ingeschakeld van Techniektalent.   

We maken een overzicht van bedrijven in de buurt en gaan bekijken met welk bedrijf we in contact willen gaan komen. 

Leren kan overal, ook in een bedrijf! 

We willen de kinderen laten ontdekken hoe het bedrijf werkt,  welke functies er allemaal zijn, met welke producten ze daar werken 

en wat je daar allemaal mee kan.  

 

Wij zijn op zoek naar een ouder/verzorger of grootouder, die ons wil gaan ondersteunen hierin.  

Samen met een leerkracht mee naar het bedrijf, waarbij we samen kunnen nadenken over mooie lessen voor de kinderen in dit be-

drijf. Bent u de ouder die  dit ook leuk vindt dan horen we dat graag! 

 

We zouden ook graag van alle ouders/verzorgers op school willen weten welk beroepen jullie hebben en welke interesses/

hobby’s. En ook of we daar gebruik van mogen maken bij het invullen van onze lessen. 

Bijvoorbeeld een kapster om een invlechtworkshop te geven bij de meiden, ouders die graag koken om te helpen bij de kooklessen. Een 

ouder die goed is in handwerken. Iemand met een speciale/interessante hobby om daarover te vertellen in de klas. Of bijvoorbeeld een 

ouder met een technisch beroep die in de klas een techniekles of proef wilt doen. 

 

Binnenkort ontvangen alle ouders/verzorgers een briefje waarop je dit kunt invullen, zie onderstaand voorbeeld.  

Het briefje zit vast aan de weekkaart en u kunt het mee terug geven naar school. Alvast hartelijk bedankt.  

 

Bij vragen of goede ideeën over techniek op onze school,  neem gerust contact  op. 

Namens de talentgroep W&T  

Lianne Bonte  

(l.bonte@skpo.nl) 

 

Voorbeeld briefje: 

—  

 

Naam kind: Groep: 

  

Beroep ouder/verzorger: 

  

  

  

Beroep ouder/verzorger: 

  

  

Interesse of hobby ouder/verzorger: 

  

  

  

Interesse of hobby ouder/verzorger: 

  

  

 0       Ja ik wil graag een activiteit uitvoeren op 

school passend bij mijn beroep en/of hobby’s 

 

0      Ja ik wil graag een activiteit uitvoeren op 

school passend bij mijn beroep en/of hobby’s 
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OPVOEDEN IS SAMENSPEL 

 

 

Het opvoeden van kinderen is belangrijk en leuk, maar soms ook moeilijk. 

Opvoeden hoef je niet alleen te doen: Opvoeden is samenspel. 

 

Wij weten dat je het al supergoed doet. Daarom maken wij graag gebruik van de Week van de Opvoeding om: 

 

ALLE OUDERS EEN COMPLIMENT TE GEVEN! 

 

Voor praktische tips over opgroeien en met alle mogelijke (opvoed)vragen kun je bij mij terecht.  

 

Je kunt me altijd bellen.  

 

Tot ziens, 

  

Mia van der Heijden 

Pedagogisch ondersteuner 

Lumens | Postbus 2077 | 5600 CB Eindhoven 

Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven. 

06 51058857 

 
m.vd.heijden@lumenswerkt.nl | www.lumenswerkt.nl 

O
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Even voorstellen! 

 
Hallo ik ben Reggi! Ik loop sinds maart 2018 stage op de reis van Brandaan. 

 

                          Dit schooljaar loop ik mee in de plusgroep, op maandag dinsdag en  

woensdag.  

      

     Ik volg de opleiding tot onderwijsassistent en hoop deze in mei 2019 af te ronden. 

 

          Groetjes van Reggi. 

 

 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Stacey, dit is mijn 2e jaar stage op de reis van Brandaan. Afgelopen schooljaar 

ben ik afgestudeerd aan het CIOS (mbo- opleiding) en heb ik stage gelopen bij meester Jos van 

gym. Dit jaar ben ik begonnen aan mijn nieuwe opleiding op het Fontys.  

Ik studeer hier pedagogiek en ik zit nu in het eerste jaar. Dit jaar loop ik stage in unit blauw bij 

de groep van Kim en Jessica, ik zal elke donderdag aanwezig zijn.  

Ik verwacht dat mijn stage weer net zo goed gaat bevallen als vorig jaar en heb er weer erg 

veel zin in! Groetjes Stacey. 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Tess Kloes ik ben 33 jaar oud en ik heb 2 kinderen. Jasmijn van 8 jaar en 

Noah van 6 jaar. Ik studeer Pabo aan de Fontys in Eindhoven omdat dit echt mijn pas-

sie is.  

Dit schooljaar mag ik stagelopen bij jullie op de Reis van Brandaan. Voor mij is dit een 

enorm leuke uitdaging en ik heb heel veel zin in dit jaar. Ik ben elke dinsdag in de klas 

van juf Jacky maar wellicht zullen jullie mij ook ergens anders in de school vinden.  

Mocht u ergens vragen over hebben dan hoor ik het graag. Ik heb er enorm veel zin in. 

 

Groetjes Tess 



De leerlingenraad 2018-2019 

 

 Batikan: Unit blauw, groep met juf Jacky 

Ranya: Unit blauw, groep met juf Sanne 

Rachad: Unit blauw, met juf Kim en Jessica 

Zouhra: Unit geel, met juf Ilse 

Selicia: Unit geel, met juf Linda en Mieke 

Stefano: Unit geel groep, met juf Conny en Lianne 

Darius: Unit blauw, met juf Vivan 

Romano: Unit geel, met juf Jorie en Marieke 

 


