
Nieuwsbrief december 2020 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

  
17 december  Kerstvering 

 

18 december  School 12.30  

uur uit 

19 december 

t/m 3 januari  

Kerstvakantie 

4 januari   Weer naar 

school 

 6 januari  

 

Start  toets-

periode 1 

11 januari  MR vergadering 

20  januari t/m 

29 januari 

Nationale Voor-

leesdagen 

Belangrijke data  

in december 

2020/januari 2021 

 

 

De decembermaand brengt altijd een hoop vreugde en gezelligheid met zich mee.                           
Zo ook op de Reis van Brandaan. De klassen zijn versierd, de kerstbomen staan en de lichtjes 
branden. Donderdag 17 december gaan we gezellig kerstonbijten op school. We hebben er 
zin in! 
 

Naast alle gezelligheid en decembersferen hebben we bij de ingang een mooie plek gevon-

den voor onze nieuwe vastgestelde visie. In één oogopslag is te zien wie we zijn en wat we 

doen! Een visie en werkwijze waar we oprecht trots op zijn. De pijlers Persoonlijke groei  - 

Met elkaar - Dapper  geven ons dagelijks handelen richting. Op de reis van Brandaan stimu-

leren we nieuwsgierigheid en persoonlijke groei. We durven met elkaar dappere keuzes te 

maken. De volledig uitgewerkte visie van de school kun je teruglezen in de schoolgids. 

 

We wensen u allemaal hele fijne Kerstdagen en een prettig uiteinde van een toch wel bijzon-

der kalenderjaar. Blijf gezond! 

 

Mede namens het hele team. 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



De inpak challenge met Sinterklaas! 

Rood 2 van juf Heidi en juf Lianne 

Het inpakken van een juf doe je zo……… 

Idee van Mike: Juf gaat liggen op inpakpapier en we rollen haar erin.  

                                                                                                            

 

Idee van Yves: We maken een grote zak en stoppen juf erin. 

        

En ja hoor die middag wonnen we!! 

We waren de snelste yesssssss 

 



  

PBS (Positive Behavior Support)  
 
We merken dat het rustig is in de school. Alle kinderen kennen de gedragsverwachtingen. We kunnen veel          
Brandaantjes uitdelen. Fijn! 
 
In periode 5 stonden de gedragsverwachtingen die horen bij het wc-gebruik centraal. De kinderen hebben de WC’s 
van de leerkrachten bekeken en besproken van welke WC ze gebruik zouden maken. Welke WC zouden jullie kiezen? 
 

                   
 

De vorige periode stond de gedragsverwachting van de werkplaats centraal. Zoek de verschillen. 
 

    
 

De laatste schoolweken van dit jaar zijn de herhaalweken. Iedere groep kiest zelf welke gedragsverwachting belang-
rijk is om te herhalen.  
 
Na de kerstvakantie gaan we aan de slag met de gedragsverwachtingen die horen bij de taxistandplaats en de fiet-
senstalling. 
 
Wil je meer lezen over PBS op onze school, neem dan eens een kijkje op onze website (tabblad ‘Onze school’ en 
‘PBS’). 
 



 

Leden gezocht voor de Ondersteuningsplanraad (OPR) 
 
Sta jij ook achter passend onderwijs? 
Vind jij ook dat ieder kind het onderwijs moet krijgen wat hij/zij nodig heeft? 
Denk je graag mee over de invulling van passend onderwijs? 
Dan zijn we met de OPR op zoek naar jou!! We zijn op zoek naar een ouder die kinderen heeft op een SKPO school.   
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een onafhankelijke medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband  
van ouders en personeelsleden om mee te denken en praten over Passend onderwijs binnen jouw regio.  
De OPR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. 
 
Voor extra informatie kun je contact opnemen met Leon van den Akker, 06- 42125450 
  
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 


