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Beste ouders en verzorgers,   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6 januari Eerste school-
dag na kerst 
vakantie 

 

27 januari Start school-

project 

27 januari  MR4 vergade-

ring 

5 februari  Inloop 9.30-

9.15 uur  

21 februari 

 

Carnavalsvie-

ring, 12.30 u 

school uit 

22 feb. t/m     

1 maart 

Voorjaars-

vakantie 

Belangrijke data  

in  januari  en  

februari 2020 

 

 

Hierbij een korte nieuwsbrief, met de belangrijke data voor na de kerstvakantie en Soraya , 

die als nieuw lid van de MR is aangesloten, namens het team. 

 

De kerstvakantie staat weer bijna voor de deur. Morgen is de laatste schooldag en is de 

school om half 1 uit en dan mogen we gaan genieten van 2 weken kerstvakantie. 

We hebben een gezellige periode achter de rug en de schoolverlaters hebben hun school-

advies gekregen voor het VO. 

We starten na de kerstvakantie weer met volle kracht en ook de toetsrondes staan weer 

op de planning. 

Juf. Iris is goed gestart in de kleutergroep en juf. Nicolette start na de kerstvakantie in de 

kleutergroep op maandag( gehele dag) di-woe -en vrijdagochtend. De kleutergroep krijgt 

dan extra aandacht op de verschillende vakgebieden. 

 

Bij deze wens ik jullie allen ,hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2020 toe, namens het 

team van de reis van Brandaan. 

 

RIta van Leeuwen 



 Even voorstellen vanuit de MR 
 
Hoi , mijn naam is Soraya Broekmeijer en vanaf december 2019 lid van de MR. Ik heb hiervoor gekozen omdat Ik graag wil 

meedenken over onze school, maar ook wil weten hoe ouders over bepaalde aspecten denken. Wij zien het vanuit de leer-

kracht, maar hoe zien de ouders het. Door de samenwerking met ouders, hoop ik, dat wij  samen verder kunnen bouwen aan 

de ontwikkelingen voor onze school.   

Naast de MR geef ik uiteraard ook les. Op maandag sta ik in Rood2, dinsdag werk ik buiten de groep voor SVIB en ICT en op 

vrijdag geef ik les in Geel3. Mocht u vragen hebben, loop gerust even binnen.  

 

 

 

 

Verkeerssituatie  rondom de school 
 
Vlak voor de kerstvakantie is de verkeerssituatie rondom de school aangepast. Dit is gebeurd om verkeersveiligheid 
voor de schoolgaande kinderen te verbeteren. De genomen maatregelen benadrukken de aanwezigheid van de 
school en -kinderen en zorgen voor meer overzicht bij de schooluitgangen en het tegengaan van ongewenst par-
keergedrag. 
In deze nieuwe situatie gelden ook voor u, als ouders, een aantal nieuwe regels. Op de straten waar een parkeerver-
bodszone is ingesteld mag niet buiten de aangegeven parkeervakken geparkeerd worden. In het algemeen geldt dat 
niet geparkeerd mag worden op trottoirs, fietspaden en groenvoorzieningen. 
Wij willen u vragen om allemaal mee te werken aan het verbeteren van de veiligheidssituatie voor onze en uw 
kinderen én de overlast voor de buurtbewoners te minimaliseren. 
  
De school gaat samen met de gemeente optreden tegen ongewenst parkeergedrag. Vanuit de school zullen wij … 
surveilleren rond de haal- en brengtijden en ouders aanspreken indien zij zich niet aan de regels houden... Vanuit de 
gemeente wordt handhavend opgetreden door stadstoezicht. 
Door stadstoezicht kunnen boetes opgelegd worden voor de volgende overtredingen: 
- parkeren buiten de aangegeven parkeervakken in de parkeerverbodszone; 
op een zodanige wijze parkeren, waardoor op de weg gevaar wordt veroorzaakt,  
dan wel het overige verkeer wordt gehinderd. 
  
  
Vriendelijke groet, 
  
Marieke Hoogendoorn | Adviseur Verkeer 
Gemeente Eindhoven |Sector Ruimtelijke Expertise|Nachtegaallaan 15, 5613CM Eindhoven|  

m: 06-  27821788 |e: m.hoogendoorn@eindhoven.nl 
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