
Nieuwsbrief februari 2019 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Hoera het sneeuwt! 

We zijn samen weer fijn begonnen na de kerstvakantie. Er zijn veel nieuwe kinderen op onze school 

gekomen: Welkom allemaal!  

 

In alle groepen zijn we aan het werk met drie belangrijke woorden: verantwoordelijkheid, veiligheid en 

respect. We vinden het heel belangrijk om een fijne school te zijn. In de gangen hangen veel foto’s 

waarop we zien hoe het eruit ziet als je rekening kunt houden met deze 3 woorden. Verderop in deze 

nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 

 

In de groepen hebben de kinderen weer hard gewerkt aan de toetsen. Dat maken we op onze school 

allemaal niet zo spannend. De toetsen helpen ons zodat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.  

Hard gewerkt allemaal , want de kinderen zijn heel goed vooruit gegaan. 

 

Dinsdag 19 maart staan de rapport en POP gesprekken gepland. We gaan dan samen weer in gesprek 

over de ontwikkeling van uw kind. Noteert u deze dag vast in uw agenda? 

 

Afgelopen maandag stond onze studiedag gepland. We zijn aan de slag gegaan met onze  

schoolontwikkelingen o.a. rondom rekenen, onderzoeken en ontwerpend leren en we speelden met 

het team het spel teamgeluk. In de middag zijn we aan het werk geweest met de analyse van de  

toetsen van de kinderen en de besprekingen voor de volgende periode. 

 

Juf Jorie is sinds november afwezig. Inmiddels heeft juf Jorie afscheid genomen van onze school.  

Juf Wendy is na de kerstvakantie gestart in de groep samen met juf Marieke. Deze groep heeft een 

wisseling van leerkracht gehad en heeft onze volle aandacht. We geven de groep extra begeleiding, 

zodat de kinderen zich weer snel vertrouwd kunnen voelen met elkaar. Juf Wendy stelt zich verderop 

in deze nieuwsbrief aan u voor. 

Juf Sanne heeft ons laten weten dat ze een klein ukje verwacht, wat fijn. Ze zal in juni met zwanger-

schapsverlof gaan. Ik hou u op de hoogte over de vervanging.  

 

Allemaal een hele fijne dag! 

Groetjes Denise. 
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Nieuws van de leerlingenraad 

Vorige week stond de leerlingenraad weer gepland. We hebben samen heel goed meegedacht met de  

schoolontwikkelingen. We hebben kerstmis geëvalueerd en onze nieuwe boskamer.  

Alle ideeën uit de groepen voor de carnaval viering, hebben we verzameld voor de werkgroep.  

Zij gaan er verder mee aan de slag. Het zal vast een leuk feest gaan worden. 

Volgende vergadering over 2 maanden. 

 

 

Schoolproject 

Vanuit wetenschap en technologie, geven we op de reis van Brandaan lessen in onderzoekend en ontwerpend 

                                              leren. Daarom: Het schoolproject ruimte is begonnen! 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week is er een ufo in de zandbak geland, een zilver apparaat met lampjes en muziek.  

Dat riep grote vraagtekens op bij de kinderen: Wat is het voor een ding...waar komt ie vandaag...gaat ie weer     

terug? 

De komende weken gaan we in de groepen aan de slag met dit thema. Alle kinderen gaan samen de uitdaging aan 

om zoveel mogelijk antwoorden op onze vragen over de ruimte te krijgen. En elke groep stelt aan het einde van het 

project hun “ruimte onderzoek” ten toon. 

Op donderdag 21 februari van 18.30-19.30 uur zijn alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes  

welkom om een kijkje te komen nemen op ruimtestation de reis van Brandaan, we zien je graag! 

 



PBS  - Goed gedrag kun je leren! 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over een systeem dat we op onze school aan het opzetten zijn: PBS.  

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. Gedrag mag je leren, samen met de kinderen geven we dit vorm in de lessen  

Sociaal Emotioneel Leren. 

 

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

In de gangen van onze school is al veel zichtbaar. In de school zelf al veel merkbaar. Goed zo kanjers, ga zo door! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Nieuws van meneer Jos: sportactiviteit en na-schools sporten 

 

Naschools sporten | Weerbaarheidstraining 

In samenwerking met sportvereniging KRAV MAGA International worden er 4           

weerbaarheidstrainingen aangeboden tijdens het na-schools sporten op onze school. Krav Maga is een effectief sys-

teem waarbij je wordt getraind om je te verdedigen wanneer dat nodig is. Tijdens deze lessen wordt de nadruk gelegd 

op je eigen weerbaarheid in leuke en speelse vormen. In de eerste les hebben we al verschillende dingen geleerd en 

de kinderen waren erg enthousiast. Op naar de volgende lessen! 

PSV 6vs6 Cup 

Het is weer zover! Het voetbaltoernooi van Dynamo Jeugdwerk en PSV Foundation komt er weer aan: PSV 6vs6 Cup. 

Aan leerlingen uit unit Blauw is gevraagd of zij hieraan mee willen doen. Het enthousiasme is groot, daarom wordt er 

de komende weken door juf Vivan en meester Jos gescout. Zij begeleiden een team dat onze school vertegenwoor-

digd. Daar kunnen maximaal 10 kinderen aan meedoen. Waar we extra op letten is of er sportief (‘Ik ben aardig voor 

anderen”) wordt gespeeld en of we goed kunnen omgaan met winst en verlies. Pas op de tweede plaats kijken we of 

leerlingen ook goed kunnen voetballen, dus iedereen maakt evenveel kans om geselecteerd te worden voor het team. 

 

Juf Wendy stelt zich voor! 

Via deze weg wil ik me graag even voorstellen.  

Sinds vorige week ben ik een nieuwe juf op deze school.                      

Mijn naam is Wendy Adriaans en ik woon in Geldrop. Daar woon ik met 
mijn 3 dochters (een drieling van bijna 12 jaar). Mijn leeftijd is 42 jaar.  

Ik ben 19,5 jaar werkzaam in het onderwijs waarvan 19 jaar op Basisschool de Bloktempel in Son. Hier heb ik altijd met 
veel plezier gewerkt. Echter, ik was toe aan een nieuwe uitdaging en die heb ik hier gevonden. Het werken met        
kinderen geeft mij elke dag weer nieuwe energie. Voor de klas staan beschouw ik dan ook als een voorrecht. Ik werk 
op maandag, dinsdag en de woensdag werk ik om de week. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het plezier en 
de ontwikkeling van uw kinderen.  

Tot ziens op de reis van Brandaan!  

Groetjes Wendy Adriaans 
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Nieuws van Dynamo 
 
Afgelopen week is er gestart met de eerste naschoolse techniekactiviteiten op onze school vanuit Dynamo. 
In de werkplaats zijn een groep kinderen na schooltijd aan de slag geweest met LEGO Education, onder de  
begeleiding van 2 jeugdwerkers en een leerkracht van onze school. De komende weken zullen zij iedere donderdag 
hier te vinden zijn. Wat zijn er knappe werkstukken gemaakt en was het gezellig! 
 
 
 
 
 

Nog meer nieuws van Dynamo 



Nieuws van Ons-Zorgt/Zorgokee 

 

 

 

 

 

 

 

Ons-Zorgt verandert naar Zorgokee! 

Graag willen wij jullie informeren over een belangrijke wijziging t.a.v. de na-schoolse gespecialiseerde begeleiding van 
Ons-Zorgt gegeven in de school van SBO de reis van Brandaan. 

Ons-Zorgt heeft besloten de dienstverlening per 31-12-2018 te stoppen.  

Zorgokee / de Mutsaersstichting zal per 01-01-2019 de dienstverlening overnemen,  in samenwerking met SBO de reis 
van Brandaan.    

Zorgokee biedt verschillende vormen van gespecialiseerde begeleiding, die op een zorgvuldige manier wordt ingezet in 
samenspraak met ouders/verzorgers en school.  In de praktijk verandert er voor school en de kinderen niets en zal 
Zorgokee zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de gespecialiseerde begeleiding.    

Het personeel en de locatie blijven eveneens hetzelfde.  Het voordeel van deze verandering is dat Zorgokee / de Mut-
saersstichting naast begeleiding ook observatie, diagnostiek én behandeling biedt.  Hierdoor is er meer expertise in 
huis om kinderen nog beter  te kunnen begeleiden.    

Zorgokee hecht veel waarde aan persoonlijk contact en houdt jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 
de organisatie.   

Zorgokee kijkt uit naar een fijne samenwerking en heeft er alle vertrouwen in dat we samen bouwen aan een positieve 
toekomst!   

Voor vragen of meer informatie kan er contact opgenomen worden met Zorgokee  via info@zorgokee.nl of 0499-
370302.  Uiteraard kunnen vragen ook direct aan de mentor worden gesteld.  

Tot ziens, team Zorgokee 

 


