
Nieuwsbrief juni 2019 

Beste ouders en verzorgers, 

Het laatste stukje van het schooljaar is in zicht! 

De schoolverlaters hebben een fantastisch schoolkamp gehad en het schoolreisje voor alle kinderen 

van onze school is geregeld door de werkgroep. Het belooft een fijne dag te gaan worden. 

(in deze nieuwsbrief kun je hier meer informatie over lezen) 

Alle kinderen hebben de toetsen gemaakt: we zien flinke vooruitgangen, super gewerkt allemaal!  

De schoolverlaters hebben de eindtoets ROUTE 8 gemaakt en dat hebben zij ook prachtig  

volgens verwachtingen gedaan. De ouders van de schoolverlaters worden geïnformeerd.  

Mocht je over de eindtoets een gesprek wensen, kun je hiervoor een afspraak maken met  

Juf Sanne, juf Jacky, juf Maike en juf Sonja 

 

We krijgen begin schooljaar veel nieuwe kinderen op onze school. De formatie is rond en we zijn     

begonnen aan de groepsindeling.  Tijdens het laatste rapportgesprek op maandag 24 juni is bekend   

bij welke leerkracht (en) je kind volgend schooljaar is geplaatst. Ook volgend schooljaar hebben we 

naast de groepsleerkrachten, veel extra ondersteuning in onze school om alle kinderen zo goed  

mogelijk te kunnen begeleiden. 

 

Onze nieuwe schooltijden zijn bekend. Samen met de werkgroep schooltijden, de ouders en de MR 

hebben we onderzocht  welke schooltijden beter passen bij de kinderen op onze school.  We hebben 

109 reacties met keuzes binnengekregen, dat is bijna 70%  respons. Het overgrote deel van de ouders 

heeft aangegeven dat zij de woensdagmiddag nog graag vrij wensen. Met een aantal ouders heeft de 

voorzitter van de MR een gesprek gehad en is meegedacht.  

De MR heeft vorige week ingestemd: dat betekent dat we met ingang van volgend schooljaar alle  

dagen tot kwart over 2 naar school gaan en op woensdag tot half 1. 

Verderop in de nieuwsbrief kun je ook het vakantierooster vinden met de studiedagen. Natuurlijk  

krijg je weer een kalender in het nieuwe schooljaar waar alles goed opstaat. 

.  

Juf Marisa komt met ingang van 1-8-2019 op onze school werken, fijn! In deze nieuwsbrief stelt ze zich 

aan jullie voor.  Lia helpt ons altijd met de koffie en de thee, de was en kleine activiteiten. Vanaf 1 juni 

krijgt zij een ander plekje. Lia gaat naar bij de Ergon ondersteunen. 

 

Onze schoolverlaters gaan op 5 juni hun graffiti werk in de Berenkuil plaatsen. Kijk t.z.t. eens op onze 

website, want we hebben ware talenten op onze school! 

Mooie dag allemaal, groetjes Denise 

 

30 t/m 31 

mei 

Hemelvaart 

weekend, vrij 

5 juni Kidsbattle 

berenkuil 

6 juni Leerlingen-

raad 

10 juni 2 pinkster-

dag, vrij 

11 t/m 15 

juni 

Studieweek 

kinderen vrij 

17 juni MR 

21 juni Rapport mee 

24 juni Rapport en 

POP gesprek 

24 juni Groepsinde-

ling bekend 

25 juni Schoolreisje 

Belangrijke data  

in mei/juni 

 

 



Onze nieuwe collega Marisa stelt zich voor 

 
Hoi allemaal, ik stel me graag voor!  

Ik ben Marisa Cornuit, 30 jaar en woon met mijn vriend in het dorpje Nijnsel. 

Momenteel ben ik als leerkracht werkzaam op een speciale basisschool, maar 

met ingang van het nieuwe schooljaar kom ik werken op de reis van 

Brandaan in de bovenbouw.  

De afgelopen jaren heb ik in de bovenbouw veel ervaring kunnen opdoen en 

dat kan ik allemaal gaan gebruiken op mijn nieuwe plek.  

Ik ben ontzettend blij met deze nieuwe uitdaging en kijk met veel plezier en vertrouwen uit naar het nieuwe 

schooljaar. Tot snel! 

 
 

Ons team op de website 

Afgelopen week heeft een fotograaf spontane portretten van alle                  

medewerkers van de reis van Brandaan gemaakt tijdens het werk.                

Binnenkort staan deze foto’s op onze website op de teampagina.                

Neem gerust een kijkje! 

 

De nieuwe ontvangstruimte 

Meester Hans ( conciërge) en juf Iris (administratief medewerker) hebben een nieuwe werkplek, centraal aan de 

binnenplaats van onze school. Voor een vraag, hulp, telefoontje of een gezellige klets, loop gerust binnen! 

 

Verlofaanvraag Suikerfeest 

Voor een aantal kinderen van onze school  staat het Suikerfeest op de planning.   

Kinderen krijgen hier 1 dag verlof voor. Hiervoor is het niet nodig om een verlofaanvraag in te dienen.  

Wel dien je ons te informeren dat je kind de dag van het Suikerfeest afwezig is.  

Graag op tijd doorgeven, door te bellen of een briefje mee te geven. 

Fijn Suikerfeest gewenst! 
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Vakantie en studiedagen schooljaar 2019-2020  
Herfstvakantie: 14-10-2019 t/m 18-10-2019 

Kerstvakantie: 25-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie: 24-02-2020 t/m 28-02-2020 

2e paasdag: 13-04-2020 

Meivakantie: 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart: 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

2e pinksterdag: 01-06-2020 

Zomervakantie: 13-07-2020 t/m 21-08-2020 

 

Studiedagen: (kinderen zijn vrij) 

woensdag 2 en donderdag 3 oktober 2019 

Vrijdag 6 december 2019 

Maandag 2 maart 2020 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 juni 2020 

 

Alle kinderen zijn op de vrijdagen voor de herfst-,  kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie om half 1 uit. 

 

Schooltijden schooljaar 2019-2020 

N.a.v. het lestijdenonderzoek met alle ouders en instemming van de MR zijn onze schooltijden vanaf volgend 

schooljaar bekend: 

Maandag 8.30-14.15 

Dinsdag 8.30-14.15 

Woensdag 8.30-12.30 

Donderdag 8.30-14.15 

Vrijdag 8.30-14.15 

Een schooldag bestaat uit 3 leertijden, tussen de leertijden door hebben de kinderen pauze en spelen zij buiten op 

ons (groene) schoolplein. De kinderen lunchen op school met de groep en de eigen groepsleerkracht.  

Leertijd 1 en leertijd 2 vallen in de ochtend.  

Kinderen kunnen zich in de ochtend het beste concentreren en de ochtenden zijn daarom hoofdzakelijk gevuld 

met de leervakken bijvoorbeeld rekenen, taal/leesonderwijs of Engels.  

Leertijd 3 valt in de middag.  

Leertijd 3 is hoofdzakelijk gevuld met vak- en vormingsgebieden gericht op de brede ontwikkeling van           

kinderen: oriëntatie op jezelf en de ruimte, sociaal emotioneel leren, de expressieve vakken en sociaal        

emotioneel leren en persoonsvorming. 

 

Alle kinderen hebben 2 keer per week gym van onze vakdocent meester Jos in de gymzaal van de school.  

Deze lessen vallen in de ochtend en in de middag. 

Op de volgende pagina kun je de verdeling van de uren per vakgebied vinden.  
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Vak- en vormingsgebied ROOD 

kleuterbouw 

  

ROOD 

onderbouw 

  

  GEEL 

middenbouw 

BLAUW 

bovenbouw 

Taal/leesonderwijs 

mondelinge taalvaardigheid: 

gespreks-luister- en 

spreekvaardigheid 

taalbeschouwing 

voorbereidend, aanvankelijk 

en voortgezet lezen 

woordenschat 

begrijpend lezen 

spelling 

stellen 

voorbereidend en schrijfon-

10 uur 10,6 uur 

  

10,6 uur 

  

9,6 uur 

Rekenen Voorbereidend 5 uur 5 uur 5 uur 

Oriëntatie op jezelf en de 

wereld 

onderzoekend en ontwer-

pend leren 

wetenschap en techniek 

zaakvakken: geschiedenis, 

aardrijkskunde. natuur 

en verkeer 

levensbeschouwing 

burgerschap 

gezond gedrag 

2 uur 2 uur 

  

2,25 uur 

  

3 uur 

  

  

  

Sociaal emotioneel leren en 1,6 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engels       0,5 uur 

Bewegingsonderwijs 5 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Expressieve vorming 

Tekenen 

Muziek 

Handenarbeid 

4,75 uur            2,75 uur 

  

2,5 uur 

  

2,25 uur 

Begeleid spel en begeleid 2,25  uur 2,25 uur 2,25 uur 2,25 uur 

Totaal uren per week 25,6 uur 25,6 uur         25,6 uur 25,6 uur 



Het schoolreisje 

 
Ook dit jaar gaan we weer gezellig met de kinderen op pad.  

Met het team hebben we om praktische redenen besloten het schoolreisje 

voor de hele school te plannen op dinsdag 25 juni  

(let op: op de kalender staat 27 juni). 

 

Alle activiteiten zijn per bouw op de kinderen afgestemd. Dat betekent dat: 

 

* De rode gang ( groepen Inge/Anja, Soraya/Heidi, en Anouk) gaat naar de Klimbim in Waalre. Hiervoor zoeken 

we nog enkele ouders die kunnen helpen bij het vervoer heen en terug. 

 

* De gele gang ( groepen Ilse, Conny, Wendy/Lianne en Linda/Mieke) gaat naar Dierenrijk Europa in Nuenen. 

 

* De blauwe gang ( groepen Kim/Jessica, Vivan, Sanne en Jacky/Maike) gaan naar A GoGo in Valkenburg. Ver-

voer voor deze bouw is inmiddels geregeld. 

 

De rode– en gele gang zullen om 15.00 uur weer terug op school zijn. Deze kinderen kunnen op de gewone tijd 

worden opgehaald of kunnen met het taxi vervoer naar huis. De kinderen van de blauwe gang zullen rond 16.30 

terug zijn, dit vanwege de reistijd naar Valkenburg. Hierover zullen de ouders nog verder worden ingelicht. 

 

Wat mogen de kinderen meenemen: 

 

 Een lunchpakket 

 Voldoende drinken 

 Één zakje snoep of chips 

 Goede schoenen (geen slippers in ieder geval) 

 

Als er nog vragen zijn, of aanvullende informatie wenst, dan kun je contact opnemen met de leerkracht van je zoon 

of dochter. 

 

We gaan er een super mooie dag van maken! 

 

 

(vrijwillige) Ouderbijdrage 
 

Dank je wel voor de ouderbijdrage van 15 euro per kind.  

We kunnen er mooie en bijzondere activiteiten van blijven  

organiseren! 
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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.   

Inmiddels zijn we met twee groepen buiten gaan spelen. De rode en gele gang samen en de 
blauwe gang. We zien nu dat alle kinderen aan het spelen zijn. En als dit een keer niet zo is, 
begeleiden we hen in het spel.  De pleinmaatjes spelen fijn mee en geven tips.  

  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. 

Op school blijven we kinderen activeren om na te denken over veiligheid, verantwoordelijkheid en respect en geven 
de kinderen complimenten als we goede keuzes zien.  

Soms zien we ook dat kinderen verkeerd reageren op anderen. We gaan in gesprek met het kind ( soms ook jullie 
als ouder erbij) en maken afspraken met als doel om de volgende keer het goede te laten zien.   

In de groepen worden lessen gegeven over goed gedrag en sociaal gedrag en spreken we af wat we van elkaar     
verwachten. Want een fijne school maken we met elkaar. Help je mee? 

 

Nieuws van Zorgokee 

Zorgokee biedt op de Reis van Brandaan Gespecialiseerde Naschoolse 
Groepsbegeleiding en Onderwijs Zorg Arrangementen.  
We zitten in een lokaal aan de binnenplaats van de school. 
De kinderen mogen  werken aan dingen die nog moeilijk voor ze zijn, zo-
als bijvoorbeeld contact maken met andere kinderen, boos zijn op een 
goede manier en voor zichzelf opkomen. Dit doen we door middel van 
spelenderwijs leren in een groep.  Ieder kind heeft een begeleidingsplan en samen met ouders en de reis van 
Brandaan, werken we samen aan de ontwikkelpunten van het kind. 
De kinderen worden begeleidt door pedagogisch medewerkers. De kinderen plannen met verschillende activiteiten 
hun dag in  en er worden wekelijks activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld knutselopdrachten, spellen in de gym-
zaal of koken.  
In de vakanties biedt Zorgokee verschillende activiteiten aan, waar je de kinderen voor kunt opgeven.  
Je kunt dan denken aan een dag naar de dierentuin, bowlen of koken. Tijdens deze activiteiten leren de kinderen 
verschillende vaardigheden zoals zelfstandigheid en samenwerken en begeleiden de pedagogisch medewerkers 
volgens het begeleidingsplan. Vragen? Loop vooral bij ons binnen!  
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