
Nieuwsbrief november 2019 

Beste ouders en verzorgers, 
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5 december Sinterklaas  

14.15 u. school 
uit 

6 december Studiedag 

Kinderen vrij 

9 december MR3 vergade-

ring 

19 december Kerstviering  

20 december 12.30 uur 

school uit 

21 december  

tot  6  januari 

Kerstvakantie 

Belangrijke data  

in  december 2019 

 

We hebben een drukke periode achter de rug en er komen nog een paar drukke, gezellige 
weken aan. 
De schoolverlaters hebben hun toetsen afgerond. De rapporten zijn mee naar huis gegaan 
en de rapportgesprekken hebben deze week plaatsgevonden. 
Volgende week hebben we de Sinterklaasviering op 5 december en 6 december hebben de 
leerlingen vrij. 
Wij gaan met het team die dag aan de gang met de nieuwe missie en visie van de school. 
Bij deze wenst het team van de Reis van Brandaan, jullie een fijne Sint toe! 
 

Rita van Leeuwen                                                                                                                              

Directeur a.i. de reis van Brandaan 



 
 

 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land! 
 
Dit betekent voor velen gezelligheid, schoenen zetten, pepernoten, wortels voor het paard en cadeautjes. 
Sommige kinderen worden er extra druk van of slapen er slecht door. 
Ook voor ouders is het bijzondere tijd de december maand, waarin veel vragen naar boven kunnen komen: wat 
vertel ik mijn kind wel en wat niet, welk speelgoed is geschikt, hoe vaak mag mijn kind zijn schoen zetten, hoe ga ik 
om met zijn gedrag? Etc. 
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. 
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings) vragen bij mij terecht. 
U kunt mij altijd bellen.  
Hartelijke groet,  

Laila Bouayachi 

06 20478620  

l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
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BAG 2 school 

 

 

Hoi Allemaal, daar ben ik weer! 

Wat is het weer snel gegaan. De kinderen hebben alweer hun eerste trimester achter de rug. We hopen dat er vele 

mooie rapporten naar huis zijn meegenomen.  Bag 2 school is dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en we 

hebben maar liefst …….”spannend hé”…..302 kilo aan kleren opgehaald ter waarde € 105,60. Een nieuw record! 

Hiermee dragen we bij aan de activiteiten voor de kinderen. Ons doel is om ieder jaar steeds meer op te halen zo-

dat we steeds meer voor en met de kinderen kunnen doen. Denk ik aan uitstapjes naar Musea, Techniek pro-

jecten, transport voor excursies noem maar op. 

 

Wat is Bag 2 school eigenlijk? 

Bag 2 School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de maatschappij. Ze verzamelen kleding van scho-
len en kinderdagverblijven (exclusief gastouders) in Nederland en Vlaanderen en keren per kilo een bedrag uit. Bag 
2 School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een prima middel om van niet meer 
gebruikte kleding af te komen en om scholen, peuterspeelzalen en verenigingen te laten sparen voor dat extraatje. 
Nu wil ik je graag voorstellen aan onze voorzitter. Ik wens jullie allemaal alvast prachtige feestdagen en dat 2020 

voor ons allemaal geluk, gezondheid, liefde en saamhorigheid met zich meebrengt.  Tot de volgende keer. 

 

 Jennefer W. 

 

Ouderraad 

 
Voorzitter Ouderraad 

Mijn naam is Vivian Bloeiman, ik ben 46 en samen met Eddy ouders van drie bijzondere kinderen. De middelste 

van het setje zit op deze school. Morris. Van beroep ben ik maatschappelijk werkster en gespecialiseerd in autisme 

en adhd. Dat komt soms best een beetje van pas. Het hele gezin is dol op dieren. Cavia’s, konijnen, hamsters, vo-

gels en ponies! Helaas kamp ik met gezondheidsproblemen, maar ik vind het toch heel belangrijk om betrokken te 

zijn bij alle drie de scholen van de kinderen. Dus daar waar ik kan help ik. Op de school van de oudste ben ik 8 jaar 

een lid van de MR mogen zijn en was ik lid, en later voorzitter van de ouderraad. Ik heb dat altijd erg leuk gevond-

en, dus ook op de Reis van Brandaan heb ik mijn weg naar de ouderraad gevonden. School is de plek waar onze 

kinderen niet alleen schoolvakken leren, maar ook leren met elkaar omgaan, en plezier moeten maken. En daar 

help ik graag bij. Door mee te denken, ideeën te hebben en soms door de handen uit de mouwen te steken. Zo 

leer ik ook andere ouders en de school kennen. Dat is belangrijk. En natuurlijk ook gewoon KEI-leuk!  

 



Nieuws vanuit de MR 

 

Door het vertrek van Jacky uit de MR hebben er verkiezingen plaatsgevonden. Juf Soraya heeft de meeste stem-

men gekregen en zij wordt het nieuwe MR-lid. In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich graag aan u voor. 

 

Nog even voorstellen! 

Hierbij wil ik me even voorstellen. Ik ben Danielle Willems. Trotse moeder van Jonah (gele gang, juf Conny en 
Soraya. 
Ik zit ongeveer 2 jaar bij de MR. Ik vind het fijn om mee te mogen denken met school. Dat gaat bijvoorbeeld over 
lestijden, schoolplannen en de toekomst van de school. Heb je ideeën of signalen, spreek me gerust aan! 
  
 

 

 

 


