
Nieuwsbrief april/mei 2019 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Vorige week hebben jullie de tevredenheid enquête ingevuld tijdens de rapport– en POPgesprek 

avond. We nemen deze vragenlijsten regelmatig af om het onderwijs op onze school verder  

te ontwikkelen.  

72 % van de ouders heeft de lijst ingevuld. Dit is een uitstekende respons.  Onze school is 

beoordeeld met een 8.4 en onze school wordt sterk aanbevolen voor andere ouders.  

Dank je wel voor deze ontzettend mooie feedback, we glimmen er een beetje van!  

In de volgende nieuwsbrief zal ik u verder informeren over de uitwerking van de lijsten.  

 

Het zonnetje schijnt en we maken ons op voor de Nationale Buitenlesdag. 

Morgen gaat ons team voor alle groepen een les in de buitenlucht verzorgen. We hebben een mooie 

buitenklas waar we les geven, maar we maken ook gebruik van speciale tafeltjes die de kinderen  

mee naar buiten kunnen nemen naar bijvoorbeeld het bos.  

Ons team  vindt het belangrijk dat kinderen gemotiveerd blijven om te leren. Een les in de  

buitenlucht is super leuk, geeft extra mogelijkheid tot beweging en is een fijne afwisseling in de dag.  

 

De onderbouw kinderen in unit rood,  krijgen een nieuw leerplein. Je hebt vast gezien dat we  

een grote ruimte leeg hebben gehaald en de wanden hebben verwijderd.  

Een mooie nieuwe inrichting levert  fijne leerplekken op. Zo kunnen de kinderen van de 3  

verschillende groepen, in een klein groepje met een leerkracht of onderwijsassistent, een  

fijne werkplek hebben om te leren. 

 

Meester Mark komt op onze school werken met ingang van 1 mei a.s. Hij heeft heel veel zin om te  

beginnen en wij zijn blij met hem erbij. Verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zich aan jullie voor.  

Meneer Servé ( conciërge) gaat met pensioen en gaat ons verlaten. 17 mei is zijn laatste werkdag.  

Meneer Hans blijft de conciërge van onze school. Juf Renée ( administratief medewerker) gaat ook 

stoppen, zij is voor het laatst op 27 mei op school. We hebben een vacature uitgezet voor een nieuwe 

administratieve medewerker. We wensen Servé en Renée heel veel plezier toe. 

 

We zijn begonnen aan de formatie voor volgend schooljaar. Het  leerlingaantal blijft  

stabiel en groeit mogelijk licht. Dat betekent dat we de mogelijkheid hebben om mooie keuzes te gaan 

maken om ook volgend schooljaar, de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.  

Een hele fijne dag, groetjes Denise. 

 

2 april Buiten lesdag 

4 april Schriftelijk 

verkeers- 

examen 

16 april Eindtoets 

schoolverla-

ters 

17 april Sportdag 

Koningsdag 

18 april Paaslunch 

19 april Goede vrijdag 

kinderen vrij 

19 april t/m 

vrijdag 3 mei 

Vakantie 

8-9-10 mei Kamp school-

verlaters 

8-9-10 mei Verkeers 

examen  

30-31 mei Hemelvaart, 

vrij 

Belangrijke data  

in april en mei 

 

 



Onze nieuwe collega Mark stelt zich voor 

Dag allemaal,  
 
Vanaf 1 mei kom ik het team van de reis van Brandaan versterken en  
daar heb ik veel zin in!  
Ik stel  me graag even voor: 
Mijn naam is Mark Schellekens, ik ben 44 jaar en ik woon met mijn drie kin-
deren (van 15, 12 en 11) in Eindhoven. Vanaf mijn 26ste werk ik in het speciaal 
onderwijs. Het afgelopen jaar heb ik een op een  
reguliere basisschool school gewerkt, maar omdat ik het onderwijs aan de 
ontzettend leuke en bijzondere kinderen mis, heb ik op  de  
vacature op de reis van Brandaan gesolliciteerd.  
Ik ben dan ook erg blij om hier  na de meivakantie als meester te  
mogen starten. Tot over een paar weken! 
Een hartelijke groet, Mark. 

 

De meivakantie begint op dit jaar op vrijdag 19 april en duurt t/m 5 mei.  

We zien elkaar daarna weer op maandag 6 mei. 

 

Nieuws van meneer Jos 

Naschools sporten | MARIO KART 

Mario kart is een spel waarbij je door samen te werken zo snel mogelijk het parcours aflegt. Één leerling zit op het 

autootje en de andere leerling duwt het vooruit. Samenwerken is hierin erg belangrijk. Op woensdag 10 april van 

12.45-14.00 belooft het weer een leuk naschools sporten te worden. 

 

PSV 6vs6 Cup 

Het was een moeilijke taak om uit 25 inschrijvingen een team te selecteren van 8 leerlingen, maar het is gelukt! 8 

dolgelukkige leerlingen zijn verkozen om mee te doen met de PSV 6VS6 Cup. Het team dat het toernooi wint gaat 

samen met het team dat de respectprijs wint door naar een volgende ronde. We zitten in een poule met 5 tegen-

standers. Vind je het leuk om het team (rvB) aan te moedigen, dan kun je komen kijken op woensdagmiddag 3 

april op het Cruyff Court Arnaudinaplein. Dit is het Cruyff Court op een paar minuten lopen vanaf onze school. 

  Aanmelden teams: 13.00-13.15 uur 

  Opening warming up: 13.15-13.30 

  Wedstrijd 1: 13.30-13.38 

  Wedstrijd 2: 14.00-14.08 

  Wedstrijd 3: 14.20-14.28 

  Wedstrijd 4: 15.10-15.18 

  Wedstrijd 5: 15.30-15.38 

  Afsluiting: 16.16 



Wij bouwen een insectenhotel 

Op ons schoolplein gaan wij een insectenhotel bouwen. De kinderen kunnen hier ontdekken en  

onderzoeken. We zijn hiervoor op zoek naar de volgende materialen: 

 

 

Bamboestengels 

(Kapotte) dakpannen 

Terracottapotjes 

Houtblokken 

Schelpen 

Grotere stenen 

Zakje met kiezels 

Zakje met stro 

Bakstenen met gaatjes 

Boomstronken  

Takjes 

Heb jij zelf nog een leuk idee? 

 

De materialen mogen naar juf Lianne gebracht worden. We hopen op een mooi hotel! 

 

Week van de Lentekriebels 

Het begin van de lente vorige week, stond op school in het teken van de Lentekriebels. In alle groepen is aandacht 

besteed aan relationele en seksuele voorlichting. Natuurlijk afgestemd op de leeftijd  en de belevingswereld van de 

kinderen van de groep. De onderwerpen werden op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht. 

Ons team heeft hierbij gebruik gemaakt van het lespakket Kriebels in je buik of hebben activiteiten aangeboden 

zoals gedichten maken, knutselen of prentenboeken. Het was een leerzame week voor de kinderen. 

 

 

 

 

 



                                               Nieuwe schooltijden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van onze school gaan iedere dag van 8.30 tot 15.00 uur naar school en op woensdag en vrijdag tot 

12.30. We hanteren daarbij het model continurooster: de kinderen eten tussen de middag op de lange dagen in de 

groepen en spelen buiten. Hierna start het middagprogramma.  

 

In de MR en tijdens het teamoverleg, hebben we gesproken over deze tijden. Wat is goed voor kinderen? 

 

Op dit moment ervaren we dat de lange dagen tot 15.00 uur voor de kinderen lang zijn. We willen de tijden  

vullen met effectieve leertijd. Ook maken de kinderen van onze school, onderbouw en bovenbouw allemaal 970 

uur. Dat is best fors. Er blijft op de lange schooldagen na schooltijd minder tijd over om de lessen goed voor te  

bereiden. Dit verhoogt de werkdruk van de leerkrachten die aan het begin van de week werken. 

 

We zijn in ons team aan het nadenken over de schooltijden en willen dit graag samen met jullie als ouder  

oppakken.  Er is een werkgroep schooltijden geformeerd: hierin zitten leden van de MR, ouders en teamleden.  

Zij zijn bezig met het maken van een vragenlijst. Via deze vragenlijst kun je je mening geven. Aan de hand van de 

meningen van de ouders en de teamleden, gaan we mogelijk een aanpassing maken in onze schooltijden. 

 

Volgende week ontvang je deze vragenlijst via uw kind. We willen deze graag aan het einde van de week terug. 

Je mag de vragenlijst via je kind inleveren bij de leerkracht. Bedankt voor je mening! 
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Remedial teaching op de reis van Brandaan 

 
Op onze school wordt er in de groep en de niveaugroep hard gewerkt en geleerd. Soms zijn er kinderen die,  
behalve de (verlengde) instructie en het samen inoefenen van de opdrachten in de klas, nog iets extra’s nodig  
hebben. Het kind krijgt dan in de klas extra leertijd en heeft dan meer tijd, oefenmomenten en begeleiding van de 
leerkracht. Soms krijgen deze kinderen van juf Mieke of van juf Maike Remedial Teaching, ofwel RT.  
 
N.a.v. toetsen en observaties in de klas, wordt er door de eigen groepsleerkracht, Intern Begeleider en Remedial 
Teacher goed bekeken waar het kind moeite heeft in de lesstof. Dit wordt vervolgens in een handelingsplan       
beschreven en ook op welke manier er geoefend gaat worden. Je wordt als ouder hier altijd over geïnformeerd en 
kunt het handelingsplan ook inzien. 
 
Als je kind RT krijgt, krijgt hij of zij buiten de groep extra tijd en aandacht om extra te oefenen. Dit kan  
individueel of in een klein groepje. Het uiteindelijke doel is altijd om achterstand in te halen, zodat je kind weer 
de goede aansluiting vindt bij de lessen in de groep. 
 
De kinderen die nu bij ons komen oefenen, oefenen met veel plezier.  
Op een fijne manier wordt er samen gewerkt, gesproken en vieren we de vooruitgang. 
 

                               Meer weten? We horen het graag, groetjes juf Maike en juf Mieke 
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PBS Goed gedrag kun je leren 

In iedere nieuwsbrief informeren we je steeds over onze het systeem wat we op onze school 

aan het opzetten zijn: PBS. Positive Behaviour Support betekent letterlijk: aanmoedigen en 

bevorderen van positief gedrag. De effecten zijn onder andere dat kinderen zich veiliger 

voelen en beter presteren.  

                                     Hoe kan je ervoor zorgen dat jij respect laat zien?  

Want iedereen is anders en mag zijn wie hij of zij is. 

Hoe kan je ervoor zorgen dat jij veilig blijft reageren, ook als iemand jou heeft geïrriteerd en je boos bent?  

 Want wij maken de veilige school samen met elkaar 

Hoe zorg je ervoor dat jij je verantwoordelijkheid neemt?  

Want iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. 

 

Om bovenstaande nog beter te kunnen leren, hebben we besloten dat we in 2 groepen gaan buiten spelen.         

Kinderen met dezelfde leeftijdsgroep en belevingswereld, spelen samen buiten met de leerkrachten uit hun eigen 

groepen. Omdat er veel minder kinderen tegelijk buiten spelen, is er meer ruimte voor de kinderen.  

-De kinderen van Unit Rood (onderbouw) en Unit Geel (middenbouw en plusgroep) spelen samen.                            

Zij maken gebruik van het hele schoolplein.  

-De kinderen van Unit Blauw (bovenbouw) spelen samen. Zij maken gebruik van het gele en blauwe plein (en niet 

van het rode, de taxiplek en de waterplaats, dit stuk is niet aantrekkelijk voor hen). 

Samen met de leerlingenraad hebben we besloten dat we ook gaan werken met pleinmaatjes. 

Een pleinmaatje is een kind die een ander kind een tip geeft of waar je een tip aan kan vragen. Het pleinmaatje 
weet zelf heel goed hoe je met elkaar omgaat vanuit respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.   

Een pleinmaatje heeft een geel hesje aan.  

Als de kinderen buiten op het plein hulp nodig hebben, gaan zij altijd naar een teamlid die op het plein loopt.  

Het teamlid heeft een oranje hesje aan.   

Natuurlijk zullen we hierover weer lessen gaan geven, zodat de kinderen hun sociale gedrag verder kunnen      

ontwikkelen. 

Tot de volgende keer! 
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Eindtoets schoolverlaters 
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn ook de kinderen van SBO en SO  
verplicht om een eindtoets te maken. Dit is op dit moment  namelijk 
nog niet verplicht. Toch hebben we vorig schooljaar meegedaan en 
doen we dit schooljaar weer mee.  
We willen de meest geschikte toets bepalen voor de kinderen van 
onze school en de condities optimaal maken voor de kinderen. 
 
Vorig schooljaar hebben we gekozen voor ROUTE 8 en dat doen we 
dit jaar weer. ROUTE 8 is een adaptieve digitale toets. Dat  betekent 
dat de kinderen van de eindgroep, op hun eigen niveau, op de tablet, 
de toets kunnen maken.  
 
Vorig schooljaar hebben we alle kinderen mee laten doen, dit school-
jaar doet een selectie kinderen mee. Sommige kinderen  
hoeven namelijk nog steeds geen eindtoets te maken, omdat zij voldoen aan de ontheffingsgronden.  
In sommige gevallen voldoen kinderen wel aan de ontheffingsgronden, maar laten we ze op onze school toch mee-
doen. Vaak omdat we van mening zijn dat het kind toch kan uitstromen naar het VMBO. 
 
De kinderen maken dit schooljaar de eindtoets op 16 april. We zorgen er voor dat de kinderen ontspannen de toets in 
kunnen gaan. De ouders van de kinderen die de eindtoets maken, worden via een brief verder geïnformeerd.  
 

 

Nieuws van Lumens 

 
                                                Pap! Er zit een spook onder mijn bed!” 

Iedereen vindt het fijn om ’s nachts lekker te slapen. En juist kinderen hebben veel slaap nodig op een dag. Het aantal 
uren benodigde slaap wisselt per kind en per leeftijd. Sommige kinderen hebben iets meer nodig, anderen iets minder. 

 

Maar wat als je kind moeilijk in slaap komt? Of als je kind iedere avond uit bed komt? Wat kun je doen als je kind ’s 
nachts bang is? Hoe verander je het patroon als je kind iedere nacht bij papa en mama in bed wil slapen? Hoe reageer 
je op verhalen over spoken? 

 

Herken je dit en wil je hierover praten?  

Je kan met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.  

Neem dan gerust contact met mij op. 

Je kunt me altijd bellen of aanspreken. 

Tot ziens, 

Laila Bouayachi 
06 20478620  
l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
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Het verkeersexamen 

Donderdag 4 april doen de schoolverlaters mee aan het theoretisch  

verkeersexamen. Spannend! We zijn flink aan het oefenen op school, 

maar ook thuis.  

Op school hangt in Unit Blauw de verkeersquiz.  

Thuis kunnen de kinderen oefenen op de website van Veilig  

Verkeer Nederland. 

 

Ook de praktijk is belangrijk. Het praktisch verkeersexamen vindt plaats 

op 8-9-10 mei. Wij gaan op die dagen ook met de schoolverlaters op 

schoolkamp. Tijdens het schoolkamp zijn er 3 fietsmomenten.  

Wij gebruiken deze momenten om het gedrag van de kinderen in het verkeer te beoordelen.  

Op dat moment doen zij dus ook het praktisch verkeersexamen. 

 Wij wensen de schoolverlaters heel veel succes. Zet ‘m op! 

 

Graffiti Kidsbattle 

De Kidsbattle is een stedelijk evenement wat in Eindhoven plaatsvindt en wordt georganiseerd door Dynamo 

Jeugdwerk. Uit ieder staddeel in Eindhoven worden 2 scholen gekozen die mogen meedoen.  

                                                                En wij hebben dit jaar het geluk! 

Gedurende 4 weken komt er een graffiti-vakdocent op onze school die kinderen uit 2 groepen van onze school les-

geeft. Over bijvoorbeeld de voorgeschiedenis van Graffiti, leren schetsen, leren painten op de kleine plaat en leren 

painten op de grote plaat. Vervolgens mogen de 2 groepen van onze school, meedoen aan de wedstrijd in de Bere-

kuil op woensdag 5 juni. De gekozen scholen uit de staddelen in Eindhoven, gaan dan hun werk op de muur zetten.  

                                                                                       Vet! 

Een jury zal vervolgens een prijs uitreiken aan de 3 mooiste werken.  Het ontwerp van de winnaar blijft zichtbaar 

tijdens het grote “Step in the Arena” op 8 en 9 juni in de Berekuil. Die dagen komen alle grote ( internationale) 

graffity artiesten, hun werk op de muren zetten.  

             Wat een feest voor de kinderen van onze school, om mee te mogen doen, we houden u op de hoogte. 
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