
Nieuwsbrief december 2018 januari 2019 

Beste ouders en verzorgers, 

De decembermaand is begonnen! Een drukke en gezellige maand vol spanning voor veel kinderen.  

Op woensdag 5 december vieren we Sinterklaas. We ontvangen Sint en de pieten samen in de hal en  

hierna gaat het programma verder in de groepen. Kerst vieren we dit jaar op donderdag 20 december 

met een spelletjescircuit en samen eten. Deze week ontvangen alle kinderen een briefje waarbij je  

kunt aangeven welke hapjes jullie kunnen verzorgen. Gezellig en dank voor alle ouderhulp! 

 

Fijn dat we elkaar weer hebben gesproken tijdens de kind- en rapportgesprekken. 

Noteert u dinsdag 19 maart kind– en rapportgesprekken vast in uw agenda?  We hebben gemerkt dat 

een aantal ouders/verzorgers op het laatste moment hebben afgezegd.  

Op 19 maart hopen we u allemaal te zien. 

 

De schoolverlaters hebben de toetsronde achter de rug. Ze hebben goed gewerkt allemaal. 

 

We hebben op school enorm genoten van de werkbezoeken uit Zuid Korea en vanuit het ministerie  

van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.  

Wetenschap en Technologie op onze school leert de kinderen o.a. om nieuwsgierig te zijn, te  

ontdekken en te durven experimenteren. Talent voor techniek wordt verder ontwikkeld en we zien dat 

het zelfvertrouwen van de kinderen groeit.   

We hebben grote complimenten mogen ontvangen van beide bezoeken en daar zijn we best een  

beetje trots op! 

 

Deze week zullen er in alle groepen nieuwe digiborden worden geplaatst. We hebben gekozen voor de 

nieuwste LED ACTIVE borden, extra groot, zodat de borden de kinderen beter kunnen   

ondersteunen.  

 

Juf  Maike komt volgende week terug van haar verlof. Na de kerstvakantie gaat zij samen met juf Jacky 

de groep draaien en op woensdag RT geven aan individuele of kleine groepjes kinderen. 

Juf Jacky zal 2 dagen in de week IB ondersteuning bieden en de rekencoördinatie uitvoeren. We heb-

ben ook een personeelswisseling in de groep van juf Marieke. Na de kerstvakantie informeren we u 

verder. 

 

We wensen jullie allemaal hele fijne dagen, een mooie kerst en een liefdevol en gezond 2019! 
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Nieuws van de leerlingenraad 

22 November hebben de leerlingenraad en juf Denise weer samen vergaderd. Deze keer stond een heel aantal onderwerpen 

op onze agenda. We hebben de filmavond van 2 weken geleden geëvalueerd, het was erg gezellig en leuk! 

Daarna hebben we nagedacht op welke manieren we energie kunnen gaan besparen. Lichten uitdoen, deuren dicht en kunnen 

we zonnepanelen gaan krijgen? We hebben bedacht hoe we op school ons kerstfeest willen gaan vieren. De kerstcommissie 

gaat ermee aan de slag. De leerlingenraad heeft een voorstel ingediend om uit iedere groep een kind mee te laten surveilleren 

op ons schoolplein. We gaan in ons team hierover nadenken. Verder hebben we gesproken over de chill-kamer, deze mag best 

wat gezelliger. Wat een geweldige leerlingenraad weer, volgende vergadering is gepland in het nieuwe jaar. 

 

 

 

Nieuws van de bibliotheek op School 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, opa’s en oma’s: 
 

Onze Schoolbibliotheek is op zoek naar nieuwe vrijwilligers op 
de maandag en dinsdag van 8:30 tot 9.15 uur! 

 
Nieuwsgierig?  

Kom dan een kijkje nemen in onze gezellige Bibliotheek op school, onder het genot 

van een lekker kopje koffie. 

 

 



 

PBS  - Goed gedrag kun je leren! 
 
PBS staat voor Positive Behaviour Support; dit betekent letterlijk; aanmoedigen/bevorderen van  

positief gedrag.   

De effecten hiervan zijn onder anderen dat kinderen zich veiliger voelen en beter presteren. 

We gaan uit van belangrijke kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.  

Daarbij horen gedragsverwachtingen die de we de kinderen op verschillende manieren aanleren.  

Elke week werken we met een gedrags-

verwachting die centraal staat,  

de volgende hebben we al  

geleerd: 

 

Ik luister naar jou 

Ik wil aardig zijn voor anderen 

Ik zeg stop met …. en jij houdt op 

Ik ruim mijn spullen en prullen op 

 

Fiets controle 

Net als vorig jaar doen we dit jaar ook weer mee met de fietslicht controle van Veilig Verkeer Nederland. Het is erg 

belangrijk dat kinderen goed zichtbaar zijn als ze op de fiets naar school komen.  

Op donderdag 13 en vrijdag 14 december houden we een fiets controle actie.  

De kinderen krijgen een leuk presentje als hun voor– en achterlicht in orde is. 

 

Kerstviering 

Op donderdag 20 december vieren we kerst op school. Ook dit jaar gaan we met zijn allen samen eten.  

Binnenkort krijgen de kinderen een briefje mee waarop ze kunnen aangeven wat voor lekkers ze meenemen.  

Dit jaar willen we vooral hartige hapjes op school omdat we het voor de lunch gaan opeten. 

We hebben nu al zin in een sfeervol kerstfeest samen! 



 Nieuws van meneer Jos: sportactiviteit en na-schools sporten 

 

 

Wintergames 

Ben je tussen de 9 en 12 jaar oud? Doe dan mee met de Eindhovense Wintergames!  

Op 5, 12 en 19 december en op 9 januari van 15.00 tot 16.00 in gymzaal Floralaan west 264.  

De training van 19 december vindt plaats in het IJssportcentrum. Kosten voor alle trainingen zijn in totaal €5,00,-  

Aanmelden via e.tuns@dynamojeugdwerk.nl of via WhatsApp: 06 287 68 297.  

Een flyer kun je ophalen bij meester Jos. 

 

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap op onze school 

Wat was het leuk! 

 

 

mailto:e.tuns@dynamojeugdwerk.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij2tWn9LDeAhVS66QKHcReCcEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dereisvanbrandaan.nl%2Fschool%2Fnaschools-sporten%2F&psig=AOvVaw0eHI2ZycyxZ94-FO0SMdPJ&ust=154108316406


Persbericht 

Nederlands en Koreaans ministerie van onderwijs bezoeken 
Eindhovense speciaal basisonderwijsschool 
‘Een pepernotenschieter en zelfgemaakte schoenen van kranten’ 
Eindhoven, 30 november 2018 - Vandaag kreeg speciaal basisonderwijsschool De Reis van Brandaan in Eindhoven bijzonder bezoek. De 
school ontving Youssef Louakili van het ministerie van OCW. Eerder deze maand deed een speciale delegatie van het Zuid-Koreaanse 
ministerie van Onderwijs de school een bezoek aan. Reden is de vernieuwende manier waarop wetenschap- en techniekonderwijs wordt 
aangeboden op de school.  
 
De W&T lesactiviteiten stonden vandaag, hoe kan het ook anders, in het teken van Sinterklaas. Werken met schaduwen, het maken van een 
pepernotenschieter, lichtjes maken voor Piet zodat hij alles op het dak goed kan zien. Maar ook; onderzoeken wat de lekkerste pepernoten 
zijn, het beantwoorden van creatieve denkvragen rondom de Sint en zelf schoenen maken van kranten. 

 

Interesse vanuit Zuid-Korea 

De komende tijd nemen de Koreanen in meerdere landen een kijkje om zich te oriënteren op onderwijsvernieuwingen. Ze zijn onder de 
indruk van de manier waarop de Reis van Brandaan Wetenschap & Techniek (W&T) heeft verweven in het lesaanbod. Een filmploeg legde 
eerder de les vast voor een documentaire op de Zuid-Koreaanse televisie. Met een beetje geluk wordt de documentaire binnenkort door 
zo’n miljoen kinderen en hun leerkrachten bekeken. 
 
Kijkje in de W&T keuken 
Youssef Louakili, afdelingshoofd Bestuur & Stelsel bij de directie Primair Onderwijs bij het ministerie van OCW bezocht de school 
omdat De Reis van Brandaan eerder dit jaar werd uitgeroepen tot winnaar van de TechniekTrofee 2018. Dit initiatief van TechniekTalent.nu 
zet basisscholen die als voorbeeld dienen voor Nederlands techniekonderwijs, in het zonnetje. Tijdens een rondleiding langs de klassen en 
gesprekken met leerkrachten en leerlingen kreeg ze een kijkje in de keuken van het techniekonderwijs bij De Reis van Brandaan.  
 
Inspirerend 
Louakili snapt dat De Reis van Brandaan dit jaar de trofee voor beste voorbeeld van techniekonderwijs in ontvangst mocht nemen. “De 
school geeft op een bijzondere manier invulling aan techniek en onderzoekend en ontwerpend leren. Het is erg inspirerend om hier een dag 
aanwezig te mogen zijn. Andere scholen, niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd, die zich verder willen ontwikkelen op het gebied 
van wetenschap en techniek zouden hier zeker ook geïnspireerd kunnen raken. De school brengt kinderen op een leuke en laagdrempelige 
manier in aanraking met techniek. Als de kinderen geënthousiasmeerd blijven brengt dit ons later hopelijk ook de technisch geschoolde 
mensen die we zo hard nodig hebben”, aldus Louakili.                    
 
Van stoepkrijt maken naar coderen tot bruggen bouwen 
Op De Reis van Brandaan doet iedereen mee met Wetenschap & Techniek. Vanuit een doordachte en planmatige aanpak ondersteunt de 
W&T-coördinator met een ‘talentgroep’ van leerkrachten het complete schoolteam. Hierdoor krijgen alle leerlingen op deze school W&T-
onderwijs dat aansluit op hun niveau en interesses. Van stoepkrijt maken door de jongste kinderen, via boten laten drijven en coderen in de 
middenbouw tot bruggen bouwen en filosoferen over de omvang van de ruimte in de bovenbouw.  
 
Groter zelfvertrouwen door W&T-onderwijs 
De leerlingen ontwikkelen zich met behulp van eigentijdse, uitdagende en aansprekende W&T-lessen, in het bijzonder op sociaal-
emotioneel gebied. Lianne Bonte, leerkracht en W&T-coördinator bij De Reis van Brandaan: “De leerlingen van onze speciale basisschool 
ervaren dat ze weer nieuwsgierig kunnen zijn. Ze leren door te ontdekken. Ze mogen proberen en fouten maken. Onze leerlingen hebben 
vaak te maken gehad met tegenslag en falen. W&T-onderwijs draagt bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Het opdoen van succes-
ervaring speelt daar een grote rol in. Alle leerkrachten leren mee, we gaan de kinderen steeds meer begeleiden in plaats van leiden. We 
leren ze los te laten en minder voor ze te zorgen.” 
  
 
 



 

Herhaling: de (vrijwillige) ouderbijdrage 2018-2019: fijn als u dit in orde maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Geniet u ook zo van deze  

activiteiten?  

Wij kunnen dit organiseren 

vanuit de (vrijwillige) ouderbij-

dragen. 

 Dit schooljaar is het bedrag 

vastgesteld op 15 euro per 

kind. We willen u vragen dit z.s.m. 

over te maken op: 

NL89RABO0153115475 

onder vermelding van de 

naam van uw kind.  

   Dank u, we gaan er weer  

       wat leuks van maken!  

Ouders vragen soms of zij ook 

een hoger bedrag kunnen over-

maken. Dat kan. In dat geval 

staat u vrij om te bepalen wat 

dat bedrag is.  

Het kan ook voorkomen dat 15 

euro veel is voor u. In dat geval 

zou de Stichting  Leergeld  

kunnen ondersteunen. 

 

Wij wensen jullie een hele fijne kerstvakantie, mooie kerstdagen en  

een liefdevol en gezond 2019! 
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