
Nieuwsbrief oktober 2019 

Beste ouders en verzorgers, 
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28 oktober MR2 vergade-

ring 

11 november Week van me-

diawijsheid 

19 november Inloop uur 

8.30-9.15 

25 november Rapport 1  

28 november Rapport -

gesprekken 

5 december Sinterklaas 

6 december Studiedag 

9 december MR3 vergade-

ring 

19 december Kerstviering  

20 december 12.30 uur 

school uit 

21 december 

— 5 januari 

Kerstvakantie 

Belangrijke data  

in november en 

december 2019 

 

De herfstvakantie staat voor de deur en mogen we even genieten van een fijne week va-
kantie. 
Mijn eerste weken zitten er ook op bij de Reis van Brandaan. Ik probeer zoveel mogelijk, 
iedere dag op de Reis van Brandaan en Petraschool te zijn. 
In deze periode heb ik veel hardwerkende collega’s en leuke kinderen mogen ontmoeten ! 
Intern ben ik veel bezig geweest met praktische zaken, rondom onderhoud en beleid. We 
zijn gestart met het missie en visie traject: Waar willen we in 2022 staan als Reis van 
Brandaan ? 
Het waren prettige , ontspannen studiedagen om samen zo een start te maken met dit  
traject. 
 
We hebben ook afscheid genomen van juf. Inge Rila ( juf groep 1/2) en Iris Putman 
(administratie).  
1 december start Juf.Iris voor juf Inge en Anke Notten is per 1 oktober gestart op de  
administratie. 
In deze nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor. 
 
De periode na de herfstvakantie is een belangrijke periode voor de schoolverlaters. 
28 oktober starten we met de schooltoetsen voor de schoolverlaters. 
Ook Sinterklaas en kerst komen er al weer snel aan. 
 

Ik wens u een fijne herfstvakantie toe en we zien elkaar weer op 21 oktober !  
 
Rita van Leeuwen. 
Directeur a.i. Reis van Brandaan. 
 
 



Nieuwe medewerkers  
 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is Iris Vermeulen, ik ben 43 jaar oud 

en heb een dochter van 4 jaar. Per december kom ik werken in groep 1/2. Op dit moment 

werk ik op SBO de Hasselbraam, hier geef ik les aan groep 1.  Ik heb veel zin om te starten 

op de Reis van Brandaan. Na tien jaar op mijn huidige school te hebben gewerkt, is het 

tijd voor een nieuwe uitdaging!  

Ik hoop voor december een paar keer langs te komen om alvast een beetje kennis te   

maken met de kinderen in de groep. 

 

Tot december, 

Groet, 

Iris 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Anke Notten en ik werk  sinds 1 oktober 2019 op de administratie bij  

de reis van Brandaan. 

Ik ben 55 jaar , woon in Geldrop en heb een dochter van 18.   

Mijn hobby's zijn wandelen, tennis, reizen en uiteten. 

Ik heb lang bij de Stichting Speciaal Onderwijs in Eindhoven gewerkt en bij  

andere scholen in Eindhoven. Ik  vind het superleuk hier! 

 

Fijne herfstvakantie! 

Groet, Anke 

 

 



Ouderraad 

Hoi Allemaal, 

Mijn naam is Jennefer Wedervoort, 38 jaar, mama van Liam 7 en Isabelle 3 en nu 3 jaar lid van de ouderraad. Ik 

werk fulltime, ben getrouwd, hou absoluut niet van sport wel van eten en mijn enige hobby is mijn studie op mo-

ment. Zo, nu kennen we elkaar een beetje.  Het is mijn doel dit schooljaar om de ouderraad zichtbaarder te maken 

en om met jullie allemaal te delen wie wij zijn en wat wij doen. Helemaal super zou het zijn als ik ook meer van 

jullie enthousiast kan maken om met ons mee te doen natuurlijk maar laten we eerst bij het begin beginnen. 

Wie zijn wij? Wat doen wij? 

Sinds het nieuwe schooljaar bestaat de Ouderraad uit 6 ouders en 1 Juf die namens school meedoet aan alle ver-

gaderingen. We zullen ons allemaal een keer voorstellen in de nieuwsbrief zodat we ook voor eenieder herkenbaar 

zijn. Samen met alle hulpouders zorgen wij ervoor dat alle evenementen op de agenda elk jaar goed lopen. Een lid 

van de ouderraad wordt gekoppeld aan een activiteit en de juf die de activiteit organiseert om te ondersteunen. 

Denk aan bijvoorbeeld kerstlunch; wij zorgen voor de decoratie van school, dat er genoeg ouders zijn om de juffen 

en meesters mee te helpen om alles in goede banen te laten lopen en ook dat er daarna weer opgeruimd wordt. 

Zo’n evenement wordt later altijd geëvalueerd zodat we elk jaar weer voor een fijne ervaring kunnen zorgen voor 

onze kinderen. We denken ook mee aan manieren waarop we kunnen zorgen dat de kinderen meer kunnen doen 

doormiddel van fundraising. Zo heeft onze voorzitter sinds vorig jaar Bag to school geïntroduceerd om met kilo’s 

gebruikte kleren, geld in te zamelen voor school. Daarover horen jullie snel weer. 

We vergaderen ongeveer 1 keer per kwartaal en houden daarna vooral contact via app of e-mail.  

Blik op de toekomst 

Volgende keer introduceer ik een ander lid van de ouderraad en laat ik jullie een kijkje nemen in de voorbereidin-

gen en uitvoering de komende activiteiten dit schooljaar. Het lijkt ons ook leuk om van jullie te horen. Ben je en-

thousiast en wil je met ons meedoen? Of heb je leuke ideeën om geld in te zamelen? Of andere suggesties voor de 

Ouderraad? Laat het weten via e-mailadres: m.keijers@skpo.nl 

Tot de volgende keer 

 

Bag2school 

Veel mensen ruimen in de herfst hun kledingkasten op. Wat niet meer past of niet meer gebruikt wordt kan dan 

vaak weg. Wilt u de kleding of andere stofmaterialen bewaren voor school? 

De Ouderraad zamelt weer kleding en andere materialen in voor de actie “Bag2School”. De opbrengst hiervan is 

voor de Ouderraad en wordt helemaal besteed aan de activiteiten voor onze kinderen.  

Na de herfstvakantie worden hiervoor zakjes ter beschikking gesteld en die kunnen tot en met  

12 november worden ingeleverd. Hopelijk halen we veel op voor de kids. 

Alvast bedankt namens de Ouderraad 

 



Voorstellen MR-leden 

 

Graag stel ik me aan u voor, ik ben Mark Zonnenberg en de vader van Thomas Zonnenberg. 

Net als bij mijn andere twee dochters ben ik ook voor Thomas graag een betrokken ouder. 

Bij de dochters ben ik bijvoorbeeld leesouder, echter dat ging helaas niet bij Thomas op school, dus heb ik geko-

zen om in de MR zitting te nemen, om via deze weg toch ook iets voor Thomas te kunnen doen en uiteraard voor 

alle andere kinderen op de Reis van Brandaan, evenals voor de docenten, aangezien die belangen in elkaars ver-

lengde liggen. Als we goed zorgen voor het team, dan plukken de leerlingen daar ook hun vruchten van. 

Het leukste is misschien wel mijn eigen achtergrond, ik ben namelijk een oud-leerling van de Reis van Brandaan 

(voorheen de Herman Broerenschool). Ik had een zware vorm van dyslexie (drie keer groep 3 gedaan) en in groep 

B kregen mijn ouders te horen, dat ik nooit zou kunnen leren lezen. Mag duidelijk zijn dat ik enorm kwaad was op 

die leraar en hem ook zijn ongelijk ging bewijzen. Ik wilde namelijk naar de autoschool en daar had ik MAVO D 

voor nodig. De huidige directrice Rita van Leeuwen kreeg ik het schooljaar daarna en zij heeft me dan ook leren 

lezen en mag duidelijk zijn, dat zij mijn lievelingsjuf is. 

Goed onderwijs valt en staat met goede docenten, die passie, liefde en zorg voor de kinderen hebben. 

Uiteindelijk ben ik zeer goed terecht gekomen. Ik heb mijn MAVO D behaald, heb de autoschool afgemaakt, ben 

daarna Fiscale Economie gaan studeren, vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam de Masteropleiding Finan-

cial Planning behaald en in 2013 nog een tweede Master of Science titel voor de opleiding Verzekeringskunde aan 

de UvA. 

Vandaag de dag lees ik als pensioenfondsbestuurder met het grootste plezier tussen de 700 en 1400 pagina’s in 

drie dagen per bestuursvergadering, waar ik dan uiteraard ook iets van moet vinden,  corrigeren, dan wel betere 

oplossing moet bedenken voor een probleem of situatie. Daarnaast mag ik 1,7 miljard euro beheren als lid van de 

beleggingsadviescommissie van hetzelfde pensioenfonds. Persoonlijk vind ik dit de allerleukste job ter wereld. 

Daarnaast adviseer ik ondernemingen en organisaties via mijn eigen onderneming. Zo zie je maar dat jezelf be-

paald wat mogelijk is, dan wel niet. Vaak meten mensen zichzelf een plafond aan, geheel ten onrechte of nog er-

ger daarmee ook onbewust/bewust hun kind. Waar een wil 

is, is een weg. En meet een kind nooit een plafond aan, want 

wat nu als ik had gedacht dat die leraar uit groep B zal wel 

weten waar hij het over heeft en ik was gaan denken dat het 

zinloos was? Niets is onmogelijk en dat geldt ook voor uw 

kind.   

Met vriendelijke groet / Kindest regards, 

Mark Zonnenberg 

Directeur & Pensioenfondsbestuurder 

M. +31 (0)6 33433777 

  

 



 Voorstellen MR-leden 

                                               

Hallo allemaal,  

ik ben Noortje van Boxtel, moeder van Wicky en Stibbe Bannenberg. Sinds begin dit jaar ben ik betrokken bij de 
Medezeggenschapsraad van De Reis van Brandaan, waar mijn zoon Stibbe Bannenberg met veel plezier naar school 
gaat. Op deze manier heb ik het idee, dat ik een mooi steentje kan bijdragen aan de ontwikkeling en groei van de 
school en haar omgeving.  

 

In het dagelijks leven werk ik bij TMC Manufacturing Support in Eindhoven, waar ik de verantwoordelijkheid draag 
voor een business cell, waar mensen werkzaam zijn, die verbetertrajecten oppakken bij technische opdrachtgevers. 
Daarnaast probeer ik mijn vrije tijd te verdelen tussen mijn kinderen, mijn man, mijn hobbies (tennis, wandelen, 
lezen en koken) en en een zeer uitgebreide vriendenclub.  

 

Ik hoop, dat ik als ouder de juiste rol kan vertegenwoordigen in de MR voor alle andere ouders van leerlingen van 
de Reis van Brandaan. Indien je iets op de agenda wilt zetten van de MR, dan schroom niet mij aan te spreken op 
school of mij te benaderen via noortje.van.boxtel@gmail.com. 

 

 

 

 

 

mailto:noortje.van.boxtel@gmail.com


Donatie materialen 
 

Wij zijn bij de start van dit schooljaar ongelooflijk verwend. We hebben een donatie gehad van een gezin dat onder 
de indruk was van onze stappen die we zetten met wetenschap en technologie. We hebben van deze donatie mooi 
materialen gekocht. Op deze foto zie je een deel van de materialen. Wij zijn er echt super blij mee en er wordt fijn 
mee gespeeld. 

 

 

 



 

‘Beweeg je slim met RekenGym!’ 
 

RekenGym 

Op het schoolplein van de Reis van Brandaan wordt er komende weken buiten gerekend.  

Als gymjuf vindt ik het heel belangrijk dat kinderen regelmatig sporten en genoeg bewegen. Helaas wordt er veel min-

der buiten gespeeld door de spelletjes op tablets of telefoons en ook diverse basisscholen werken de leerlingen al met 

computers en tablets. Als tegenhanger van alle digitale hulpmiddelen heb ik RekenGym ontwikkeld. 

  

Wat is RekenGym? 

Om goed te kunnen leren, hebben je hersenen zuurstof nodig en dat krijgen ze als je beweegt! Door iedere dag aan 

RekenGym te doen, kan je dus straks beter rekenen!  

De juffen en de meester van de groepen Blauw nemen de leerlingen (bijna) iedere dag 10 minuten mee naar buiten 

om de basisbewerkingen van rekenen te oefenen. Dit zijn dus alleen de tafels, de deeltafels, optel- & aftreksommen 

tot 20. Als je deze basis-sommen heel SNEL kan, wordt het rekenen namelijk makkelijker. En dat geldt voor iedereen. 

RekenGym bestaat uit verschillende rekenspellen, zoals Somlopen, DobbelSom en Getalbal. Ook krijgen sommige leer-

lingen een tennisbal mee naar huis, waarmee ze iedere dag extra kunnen oefenen, met hun vader/moeder of broer/

zus/vriendjes. Of eventueel tegen de muur. 

 

Elke keer als de leerlingen naar buiten zijn geweest, wordt er afgesloten met het ‘Minuutje Mindfulness’. Je zit rustig 

aan je tafeltje en doet even niks. Je let alleen op je adem. De leerlingen worden er, na actief buiten te zijn geweest, 

weer rustig van, zodat ze daarna rustig door kunnen gaan met de volgende les. Door veel leerlingen wordt dit als zeer 

prettig ervaren. 

 

Met veel enthousiasme zie ik de juffen en de meester de leerlingen begeleiden in deze rekenspellen en ik verwacht dat 

alle leerlingen veel bewegend rekenplezier hebben de komende weken!  

 

Sportieve groetjes,  

Juul Wijnen 

www.rekengym.nl 
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