
 

NIEUWSBRIEF 

september 2019 

 
Geachte ouders/verzorgers, 

Deze nieuwsbrief bevat belangrijke informatie tot aan de 

Herfstvakantie. 
 

Algemeen: 

 

We zijn het schooljaar goed opgestart, met de groepen en de nieuwe 

schooltijden. 

Vorige week heeft Denise haar vertrek met de kinderen en ouders gevierd. In 

deze nieuwsbrief staat een bericht van haar. 

Nog drie weken en dan hebben we Herfstvakantie en zit de eerste periode van 

het schooljaar er al weer op. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

Bericht van Denise Hassing 

Beste ouders/verzorgers en kinderen van SBO de reis van Brandaan, 
 
Wat een fantastisch afscheid als directeur van de reis van Brandaan heb ik gehad!  
Met zijn allen samen in de binnenplaats. Van alle kinderen een hand, high five en héél veel knuffels, prachtige 
tekeningen, kadootjes lieve woorden. 
Wat fijn ook om zoveel ouders te ontmoeten, dank je voor alle mooie woorden en attenties. Ik ben er een 
beetje beduusd van.  
Samen met het team hebben we nog een gezellige avond gepland, maar ik kan nu al zeggen: Ik heb er zo van 
genoten. De school is een prachtige school met nog mooiere kinderen en een echt TOP team.  
Jullie gaan samen volle kracht verder met elkaar en ik kom graag nog eens thee drinken.  
 
Voor altijd een heel speciaal plekje in mijn hart.  
 
Het gaat jullie allen goed! 
 
Warme groet, Denise 

Belangrijke data tot 

Herfstvakantie: 

1 oktober: start van de 

Kinderboekenweek 

Woensdag 2 oktober: 

studiedag, de leerlingen 

zijn vrij 

Donderdag 3 oktober: 

studiedag, de leerlingen 

zijn vrij 

Vrijdag 11 oktober: einde 

Kinderboekenweek  en 

laatste schooldag voor de 

herfstvakantie 

Maandag 14 oktober t/m 

vrijdag 18 oktober: 

Herfstvakantie 

Maandag 21 oktober start 

de school weer. 



 

 
 
 
 
 
 

Personeel 

Even voorstellen! Nieuwe directrice Rita van Leeuwen: 
Ik loop nu 4 weken rond op de Reis van Brandaan en ik begin het team , een aantal 
ouders en kinderen al aardig te leren kennen. 
 
Mijn naam is Rita van Leeuwen , ben getrouwd ,heb twee dochters van 23 en 25 jaar 
oud en woonachtig in Eindhoven. Inmiddels ben ik 38 jaar werkzaam in het speciaal 
onderwijs in Eindhoven. In 1981 ben ik begonnen als leerkracht ,op destijds de Herman 
Broerenschool op de Kronehoefstraat, wat later de Reis van Brandaan is geworden. 
Daar ben ik 17 jaar werkzaam geweest en heb toen de overstap gemaakt naar de 
Mytylschool in Eindhoven, als ambulant begeleider en adjunct directeur. Van daaruit 
ben ik 2 jaar directeur geweest van de Externe dienstverlening van de Stichting 
Speciaal Onderwijs. En nu ben ik 7 jaar directeur van SBO de Petraschool en tijdelijk nu 
op de Reis van Brandaan. 

Mijn hart ligt echt in het speciaal onderwijs en ik vind het een eer om even samen met jullie op “Reis “ te 
mogen gaan. 
 
Ik probeer mijn aandacht over de twee scholen te verdelen en iedere dag op de scholen aanwezig te zijn. 
Mocht u vragen hebben of kennis willen maken, u bent van harte welkom. 
 
 
Juf Inge Rila 

Helaas gaat juf Inge ons verlaten per 1 oktober, omdat zij een baan heeft gevonden, dicht bij haar eigen 

woonplaats. 

We zullen juf Inge missen, maar we wensen haar heel veel plezier toe, op haar nieuwe school en bedanken 

haar voor haar inzet. Op 30 september is haar laatste dag hier en nemen we ’s middags afscheid van haar.  
Afgelopen week hebben we daarom sollicitatiegesprekken gevoerd om een goede nieuwe leerkracht te vinden. 

We denken die gevonden te hebben in juf Iris. 

Juf Iris werkt momenteel in Amsterdam en heeft een opzegtermijn van 2 maanden. Zij kan daarom pas per 1 

december starten. 

Tot die tijd hebben we een goede oplossing gevonden. Juf Lianne komt tot 1 december ook op maandag in de 

groep en juf Nicolette op dinsdag en woensdag . 

Juf Nicolette werkt in de vervangerspool, maar heeft een ruime ervaring in het kleuteronderwijs. Zij vindt het 

ook prettig om op deze manier het SBO onderwijs verder te verkennen. Zij komt volgend week ook al een dag 

in de groep meedraaien, om de kinderen te leren kennen. 

We hebben we alle vertrouwen in, dat we een goede invulling hebben gevonden. 

 

Administratieve kracht 
Mevrouw Iris Putman gaat ons verlaten. Ook Iris willen we natuurlijk hartelijke bedanken voor haar inzet. We 
hebben  ook een goede invulling voor gevonden voor haar functie. 
Anke Notten gaan deze functie overnemen. Zij start zo snel mogelijk. Zij heeft ook een ruime ervaring in het 
onderwijs als P&O-er en kent al veel administratiesystemen. 
 
In de volgende nieuwsbrief zullen Iris, Nicolette en Anke zichzelf voorstellen. 
We heten ze van harte welkom en wensen ze veel werkplezier toe! 
 



 
 

 
 
Een kleine portemonnee? 

In Eindhoven doet iedereen mee!  

 

Na de zomervakantie start het nieuwe schooljaar en het sport - en culturele seizoen . Wilt  u uw 

kind ook mee laten doen, maar heeft  u moeite met  betalen? Meld uw kind dan aan via 

www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl !  

 

Aanmelden kan op www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl  

Op dit platform kunnen kinderen aangemeld worden:  

- in de leeftijd van 4 tot 18 jaar  

- die in Eindhoven wonen én  

- waarvan de ouders leven van een uitkering, of een inkomen hebben rond het sociaal 

minimum 

Aanmelden kan voor bijvoorbeeld het schoolreisje, een sport, een culturele activiteit of 

bijvoorbeeld om een laptop of fiets te kopen om naar school te kunnen gaan.  

 

Toekenning:  

Na de toekenning wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging, school of winkel 

betaald door Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds Cultuur. Een kind hoeft 

hier dus niets van te merken! In drie eenvoudige stappen zorgt u ervoor dat uw kind ook 

mee doet.  

 

Vragen?   

Neem contact op met <naam contactpersoon school> ,  ga naar 

www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl of bel 040 -213 11 41 (bereikbaar ma t/m do van 

9.00 –  12.00 uur) of per mail info@samenvoorallekindereneindhoven.nl .   

 

                                                     
  

http://www.samenvoorallekindereneindhoven.nl/
http://www.samenvoorallekindereneindhoven.nl/
mailto:info@samenvoorallekindereneindhoven.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke woensdag (behalve in de schoolvakanties) worden  

er Breakdancelessen georganiseerd in jongerencentrum 

’t Akkertje Heezerweg 452. 

 

14.15-15.00 uur Beginners (vanaf 7 jaar)  

15.00-16.00 uur Gevorderden 

 

1 les kost 2 strippen. 

Een strippenkaart van 10 strippen kost € 10,- 

Voor meer informatie: 

Désirée Willemen 06-11371363 

d.willemen@dynamojeugdwerk.nl 

 

Of kom een keer langs om te kijken of een om een proefles te nemen! 


