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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals ik al schreef in de vorige nieuwsbrief is het geweldig dat we écht weer naar 

school mogen. Op school leert uw kind tenslotte het meest. Ze leren van de juf en 

meester maar zeker ook van elkaar. Mooi om te zien dat de kinderen hier zo van ge-

nieten! Het blijven wel bijzondere tijden waarin we noodgedwongen ook kinderen 

naar huis moeten sturen en zelfs over moesten op thuisonderwijs voor één klas. Vei-

lig en verantwoord blijft het uitgangspunt en we blijven uiteraard de RIVM richtlijnen 

opvolgen. Op basis van die richtlijnen moeten we helaas de rapportgesprekken on-

line gaan voeren. Ik zeg helaas omdat we erg veel waarde hechten aan persoonlijk 

contact met u. De richtlijnen laten nu niet toe om een ouderavond op school te orga-

niseren. Via de weekkaart en mail ontvangt u de nodige informatie om goed online 

het rapportgesprek te voeren. We kijken er naar uit om u te spreken. 

Via deze weg wil ik 35 ouders bedanken die de moeite hebben genomen om de        

ouderenquête online in te vullen. Super bedankt! Er zijn in totaal 111 ouders          

aangeschreven om de enquête in te vullen, slechts 32% van u heeft daadwerkelijk    

de enquête ingevuld. In de bijlage leest u alle resultaten. Hieronder de  samenvatting 

met voldoende ontwikkelkansen voor de school. Blauw is goed en groen voldoende. 

Met een 8,4 als rapportcijfer zijn we dik tevreden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tot slot. In deze nieuwsbrief vragen we  uw aandacht voor een nieuwe ouder in de MR. Als u interesse heeft 

kunt u dat kenbaar maken via genoemd e-mailadres verderop in deze nieuwsbrief. 

Mede namens het team! 

We zien en spreken elkaar! 

Geert van Stiphout 

Directeur SBO de reis van Brandaan 

 

Rood 3 ging op rekenreis!! 

Op 24 maart jongstleden was de grote rekendag. Ook rood 3 ging een hele dag rekenen! Gelukkig niet saai 

sommetjes maken, maar we gingen op rekenreis. Natuurlijk had de juf weer veel te veel spullen mee voor in 

haar koffer. Hoe konden we nou ooit vertrekken met dat opgeblazen luchtbed, die volle strandbal, veel te gro-

te knuffel en al die andere spullen die allemaal nog in die ene koffer moesten? Gelukkig kwamen de kinderen al 

snel met oplossingen. Dat luchtbed en die strandbal moesten leeg en die slaapzak moest in de hoes, maar het 

leek wel of de hoes gekrompen was, het paste er bijna niet meer in. Maar met flink wat passen en meten is het 

toch gelukt! En toen alles eindelijk in de koffer zat konden we aan onze reis beginnen! 

We reisden onder andere naar België waar we frietjes moesten meten. Er waren frietjes in drie verschillende 

maten en die moesten we benoemen en op de juiste lengte af knippen en in ons zelf gevouwen frietzakje 

doen. We gingen naar Engeland waar ze van die rare snoepjes hadden, Engelse drop, die we natuurlijk even 

moesten proeven. Eigenlijk vonden we ze niet lekker, maar wel mooi! Welke vormen zagen we bij de Engelse 

drop en wat hadden we nu toch allemaal nodig om onze eigen Engelse drop te maken? Dat was nog best een 

klus! We zijn ook nog in Italië geweest om te kijken naar de scheve toren van Pisa en in Egypte zagen we een 

piramide. Die was best lastig om te bouwen, hoe doe je dat zo’n puntig gebouw maken of een toren die scheef 

is maar niet om mag vallen? Daar werd toch echt wel even wat gevraagd van ons ruimtelijk inzicht. En we zijn 

ook nog jeu de boule wezen spelen in Frankrijk. Welke bal ligt het dichtste bij het kleine balletje? Daar moeten 

we goed kijken en meten, dat meten kunnen wij zelfs met onze voeten! 

Onze hele reis hebben we afgelegd met de bus en onze chauffeur heeft ons veilig van het ene land naar het 

andere land gebracht. Onderweg hadden we zelfs nog tijd om gezellig met z’n allen te pick-nicken. We hebben 

een leuke reken(reis)dag gehad! 



 

Onze hele reis hebben we afgelegd met de bus en onze chauffeur heeft ons veilig van het ene land naar 

het andere land gebracht. Onderweg hadden we zelfs nog tijd om gezellig met z’n allen te pick-nicken. We 

hebben een leuke reken(reis)dag gehad! 

 

 



Grote Rekendag! 

Woensdag 24 maart hebben wij meegedaan met de nationale Grote Rekendag!  

Het thema was OP REKENREIS 

In alle groepen zijn de kinderen op rekenreis gegaan. 
Rood 3 is met de bus op reis gegaan naar verschillende landen binnen Europa en Egypte.  
In deze landen hebben ze allerlei verschillende werkjes en activiteiten gedaan die herkenbaar zijn voor dat 
land. Denk aan jeu de boulles, het nabouwen van de toren van Pisa of de piramides in Egypte. Ook hebben 
zij een puntzak voor de friet gevouwen, een pizza gedeeld en zelf Engelse Drop gemaakt. 
De groepen Geel 4 en Geel 1, zijn meegenomen op reis door Ieke en Pol die met verschillende vervoermid-
delen op nieuwe plekken kwamen.  De groepen Geel 2, Geel 3, Blauw 1, Blauw 3 en Blauw 4 zijn met Fadoua 
en Max op reis gegaan nadat ze een landkaart hadden gevonden. 
Groep Blauw 2 ging op reis met Camilla. Haar vriend Emile had een speurtocht uitgezet die uiteindelijk leid-
de naar het kasteel van Dracula in Roemenië. Om door te kunnen reizen moesten alle kinderen verschillen-
de rekenpuzzels oplossen om verder te kunnen reizen. 
Rood 1 en Rood 2 hebben de Grote Rekendag met Semsom gedaan. Waar uiteindelijk met hele leuke spel-
len een code gekraakt moest worden. 
Onze kinderen hebben geoefend met het: 
– lezen van tabellen zoals dienstregelingen 
– rekenen met tijd 
– rekenen met geld (hele rare MoMo’s) 
– aflezen van een landkaart, plattegrond, werken met windrichtingen 
– zelf ontdekken van een regel of regelmaat (puzzelen, probleemoplossen) 

Het was een dag vol (reken-) plezier  



Koningsdag 2021 in Eindhoven 
 

Op 27 april viert onze koning samen met de hele koninklijke familie zijn verjaardag 

in Eindhoven! Graag nodigen we de Eindhovense kinderen en jongeren uit om bij 

te dragen aan het feest. 

Dat kan door het insturen van een kort story-filmpje, een troon maken of om mee te 

bouwen aan onze stad via Minecraft. Deze 3 projecten maken deel uit van de offici-

ële festiviteiten die worden opgezet in de komende weken. Daarvoor hebben we de 

medewerking nodig van alle mensen; leerkrachten, docenten, kinderopvang, jeugd-

werkers, sportclubs, begeleiders en ouders, die verbonden zijn met kinderen en jon-

geren. We hopen dat jullie de informatie en de mogelijkheden voor deelname onder 

hen willen verspreiden en wie weet doe je als school, club of individu zelf ook mee!  

Op de eigen website van de aanbieders vind je meer informatie. Hieronder alvast 

een korte beschrijving van de drie projecten. Laten we er samen een groots feest van 

maken!  

 

Leve de Koning stories! 

Kinderen en jongeren maken zelf een story. Een kort filmpje (max 45 sec) opgenomen met de telefoon of 

tablet via de gratis app VN (vlognow), thuis, op school of ergens anders. Ze kunnen de koning daarin felici-

teren en een wens uitspreken. Maar ze kunnen ook laten zien en horen wat ze zelf zouden doen als ze de 

koning(in) zouden zijn! Om kinderen en jongeren, maar ook hun docenten, begeleiders en ouders te onder-

steunen, is er een tutorial online gezet. We komen ook graag met onze mobiele studio naar je toe om de 

kinderen en jongeren de gelegenheid te bieden het personeel te filmen. Het uploaden vindt plaats vóór 20 

april en moet uiteraard met toestemming van de verzorgers van de kinderen en jongeren gebeuren. Cul-

tuurStation bekijkt of alle stories voldoen aan de fatsoensnormen en stuurt ze door naar een online-

platform waarop ze op Koningsdag te zien zijn. Een aantal daarvan wordt ook in de TV-uitzending getoond. 

Het zou geweldig zijn als er veel filmpjes van onze Eindhovense jeugd te zien zou zijn.  

 

Wil je meer weten over dit project of hoe je je filmpje kunt insturen, kijk dan op  

www.cultuurstation.nl/koningsdag-2021/  

Organisatie: CultuurStation, contact: martijn.van.de.kerkhof@cultuurstation.nl  
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EindjeMinecraft    
Een eigen digitale stad waaraan alle Eindhovense kinderen en jongeren mogen meebouwen, met een vijftien-

jarige burgemeester. Dat is EindjeMinecraft! De plattegrond van Eindhoven is eind 2020 via deze creatieve 

computergame ontsloten. Alle Eindhovense kinderen en jongeren zijn uitgenodigd hierin hun eigen huis te 

bouwen, of mee te werken aan jullie school, sportvereniging of een publiek gebouw. Speciaal voor Konings-

dag nodigt burgemeester en developer Tim iedereen uit de digitale variant van Eindhoven mooi te maken 

voor het bezoek van de Koninklijke familie. Dat kan vanuit huis, maar ook samen met je hele klas. Inloggen 

kan nu al via eindjeminecraft.nl. Daar krijgen kinderen een gebied toegewezen om te bouwen. Vanaf eind 

maart komen er speciale Koningsdag-activiteiten op de server en zijn er dagelijks ervaren Minecrafters actief 

om te helpen. Tijdens Koningsdag kunnen kinderen ook meedoen aan een digitale kraampjesmarkt in Eind-

jeMinecraft en wordt de Koninklijke familie uitgenodigd voor een rondleiding door de stad. Wil je met je hele 

klas de school bouwen, neem dan via de site contact op met burgemeester Tim, dan regelt hij de toegang. Hij 

kan ook tegen een kleine vergoeding een workshop verzorgen. 

Organisatie: Studio Fleur Besters en Tim-NL, contact: fleur@fleurbesters.nl 

Koning voor een dag 

Koningsdag is bij uitstek een dag van trots. Trots op waar je vandaan komt en trots op waar je bij hoort. Dat-

zelfde gevoel hebben de bewoners van de Eindhovense buurten: ze zijn trots op hun Philipsdorp, Doornak-

kers of Woensel West. Het is precies die trots die CKE een podium wil geven tijdens Koningsdag 2021. De ko-

mende weken gaan we in alle buurten op zoek naar mensen die een bijzondere betekenis hebben voor hun 

straat, buurt of wijk. Jong of oud. Iedere buurt mag een koning nomineren. Deze krijgen een mooi plekje op 

onze online wall of fame. In online battles gaan de buurten de strijd met elkaar aan. Tijdens de grote finale, 

op Koningsdag zelf, wordt de Eindhovense koning voor 1 dag feestelijk bekend gemaakt. Een koning verdient 

natuurlijk ook een echte troon! Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Tijdens koningsdag trekken wij de wij-

ken in met tien bijzondere tronen. Iedereen die wil mag plaatsnemen. Onze fotografen maken dan een konin-

klijke foto. Zo kan iedereen zich even koning voelen. Wij zijn op zoek naar 10 basisscholen die willen helpen 

om deze tronen vorm te geven. Een docent geeft een workshop aan de klas. Dit kan bijvoorbeeld buiten op 

het plein. Deze creatieve workshop is geschikt voor de bovenbouw. Iets voor jouw school? Meld je dan voor 2 

april aan bij Elke. Je kunt haar ook mailen voor vragen of extra informatie. 

Organisatie: CKE, contact:  elke.veltman@cke.nl  
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De MR zoekt versterking! 

Waarom? 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De directeur van De reis van Brandaan 

heeft een adviserende rol binnen de MR. Een goede oudervertegenwoordiging is belangrijk. Vanwege het 

vertrek van een ouder, zoeken we versterking. 

 

Wat bieden we? 

In de MR kun je meedenken/-beslissen over de visie, kwaliteit, ontwikkeling en toekomst van De reis van 

Brandaan. Zodat onze kinderen het beste onderwijs blijven krijgen dat ze verdienen. 

Daarvoor zijn betrokken ouders nodig. Samen kunnen we het verschil maken! 

Zo hebben wij afgelopen periode als MR bijvoorbeeld een betere verdeelsleutel kunnen voorstellen binnen 

SKPO, het schoolbestuur, wat onze school meer middelen/budget heeft opgeleverd. Echt gaaf om samen het 

verschil te kunnen maken en ergens voor te staan. 

 

Nieuwsgierig geworden? 

Neem contact op met Mark Zonnenberg (voorzitter) voor meer informatie:  
En natuurlijk kun je ook gewoon een keer aansluiten bij een (online)vergadering om te kijken of het iets voor 
je is. De vergaderingen zijn op maandagavond van 20.00-21.30 uur, elke 7 tot 8 weken. 
U kunt een e-mail sturen naar Mark via mark@zonnenberg.com of bellen via 06-33433777. 
 
Graag zien we je binnenkort! 
 
Conny, Daniëlle, Geert, Maike, Soraya en Mark  
 

 

   

   
 

mailto:mark@zonnenberg.com


Omgaan met tv kijken  

 
Televisie kijken met papa of mama is gezellig en veilig. Praten over wat er gezien wordt, is leerzaam. Het kind 
kan veel dingen op televisie nog niet begrijpen. Daarom moet je als ouder(s) helpen en dingen  uitleggen. Al-
leen dan wordt televisie kijken informatief.  

 

Tips:                                                                       

-Zet niet automatisch de tv. aan om te kijken wat er op is, maar bepaal samen met uw kind wat het wil zien 
daarna zet je de tv. uit. 

-Bekijk zoveel mogelijk samen met uw kind naar de programma’s. U weet dan wat uw kind beleeft. 

-Voorkom dat uw kind zelf een tv. op de slaapkamer heeft want zo hebt u geen controle over wat het kind   
kijkt op tv. 

-Kinderen die voor het naar schoolgaan tv. kijken presteren minder op school dan kinderen die dat niet doen.    
Teveel tv. kijken is veel stilzitten en dat kan leiden tot overgewicht. 

-Zorg ervoor dat jij als ouder bepaalt wanneer de televisie aan gaat, dan voorkom je dat je kind de tv zelf aan 
zet en dingen ziet die niet geschikt zijn.  

-Als je kind leuk aan het spelen is, onderbreek hem of haar dan niet voor een televisieprogramma dat gaat 
beginnen (maar neem het bijvoorbeeld op). 

-Kijk mee en praat met je kind over wat hij of zij ziet. Dat is een goede oefening voor het geheugen en het 
kind leert om dingen in zijn eigen woorden te vertellen. 

-Neem een televisieprogramma op en kijk het eerst zelf, als je niet zeker bent of je het programma geschikt 
vindt voor je kind. 

-Laat een videoband of een dvd een paar keer zien. Zo weet de baby of peuter wat er gaat komen en dat is 
goed voor het zelfvertrouwen. Kleine kinderen houden van eindeloos herhalen. Ook leert het zo steeds iets 
nieuws ontdekken.  

-Laat merken dat je geweld afkeurt door dat duidelijk te zeggen als het op het beeldscherm komt.Jonge kin-
deren kunnen bang worden van wat ze zien. Enge monsters en geweld kunnen grote indruk maken en zijn 
enge dingen voor peuters.   

 

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.  

 

Je kunt me ook bellen of mailen.  

 

Tot ziens,  

Laila Bouayachi 
06 –20478620  l.bouayachi@lumenswerkt.nl  

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl

