
 

 

 

 

 

We kijken weer terug op een paar mooie en leerzame 

onderwijsweken. Van de grote rekendag tot aan de 

buitenlesdag (in de regen…). Het was leuk en leerzaam! 

Daarnaast werken we vooral heel hard samen in de klas. Wij 

kunnen ons heel goed voorstellen dat u heel nieuwsgierig 

bent hoe dat dan eruit ziet zo’n onderwijsdag op De reis 

van Brandaan. Daarom nodigen wij u graag uit op:  

DONDERDAG 12 MEI VAN 13.00 TOT 14.00 UUR 

U kunt tijdens dit uur de school binnenkomen en in de klas 

van uw kind komen kijken! Daarnaast kunt u in de hal 

andere ouders ontmoeten en/of een praatje maken met een 

aantal collega’s. Ik zal er zeker zijn om samen met u een 

kop koffie/thee te drinken.  

We kijken er naar uit! 

Geniet van de meivakantie! 

We zien en spreken elkaar! 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout 

 

 

 

 

 

 

 

25 april - Mei-vakantie 

6 mei 

9 mei  eerste schooldag na 

Mei-vakantie  

12 mei  inloop 13.00-14.00 

uur  

19 mei MR-vergadering 

23-25 mei kamp schoolverlaters 

23 mei GMR-vergadering 

26 -27 mei Hemelvaart 

kinderen vrij 

 

   

Broeken maat 134 



 

 
 

 

  
 
 
 
 

 

Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen voor de 10e keer. 

Dit jaar husselen we alle kinderen. De rode gang, gele gang en blauwe gang vormen teams. De 

schoolverlaters hebben de rol van aanvoerder van een team. Zij gaan in het spellencircuit zorgen 

voor de uitleg van de spellen en de organisatie. We gaan van alles doen; Spijkerpoepen, 

koekhappen, flessenvoetbal etc…. De weersvoorspellingen zijn prima dus gaan we veel buiten 

doen. Trek sportieve kleren aan, en iets in het oranje is ook leuk! 

Op het einde van de dag doen we met zijn allen op het gele plein de koningsspelendans. We zijn 

hem al volop aan het oefenen. Wij hopen op een mooie en sportieve dag 

 

Wij worden ondernemers!! 

Op dinsdag 19 april is onze projectweek geopend in de hal met het 

spel “Wie van de drie”. 

De opdracht is om in je groep samen een onderneming te starten. 

De 3 weken na de meivakantie gaan we met de hele school hieraan 

werken. Elke groep start dus een onderneming. Wat komt daar 

allemaal bij kijken?? 

Het project is gekoppeld aan het Faqta thema: “Het geheim van 

geld”. Dit sluit mooi aan bij het project want een onderneming heeft alles te maken met geld.  

Op donderdag 2 juni is er een afsluiting. 

Dit is op de vroege avond en ouders, opa’s, oma’s, tantes, vrienden etc…. zijn welkom!!! 



 

Woensdag 30 maart was De Grote Rekendag. De Grote Rekendag 

is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken 

staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en 

speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is 

dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk 

rekenen kan zijn.  

Het thema voor dit schooljaar was architect. De rode gang had 

een dierentuin nagemaakt waarbij er uiteraard kaartjes verkocht 

moesten worden en gerekend.  

 

De gele gang kreeg uitleg over bijzondere gebouwen en 

mochten zelf een gebouw gaan maken van verschillende 

soorten materialen.  

De blauwe gang richtte eerst een plattegrond in van een 

huis. Daarna mochten de kinderen zelf als 

binnenhuisarchitect aan de slag, hebben ze een kubus leren 

tekenen en buiten het "Krak-spel" gespeeld. 

De kinderen uit de rode gang zijn naar het prehistorisch 

dorp geweest. Het regende heel hard toen we 

aankwamen, waardoor iedereen heel nat was. Daardoor 

was het extra fijn dat we daarna lekker bij het kampvuur 

konden opwarmen en kruidenthee mochten drinken.  

We hebben ook nog gespeeld met een bal van wol, 

zoals dat vroeger ook was. We mochten muziek maken 

en hebben speciale kleren aan gehad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dingen gaan niet altijd zoals jij wilt. Je komt obstakels tegen of het duurt langer 

dan je verwacht had. Misschien komt er ook wel iets anders en leukers voorbij. 

Toch is het goed om door te zetten in dergelijke situaties. Als het even moeilijk is 

of er is iets fout gegaan, moet je dus je Doorzetkracht aanwenden. Je schraapt je 

moed weer bij elkaar, formuleert tussendoelen en pakt de draad weer op. Op deze 

manier kun je dingen afmaken, nieuwe dingen leren en het vertrouwen in jezelf 

krijgen. 

 

Doorzetkracht gebruik je bijvoorbeeld bij: 

• touwtje trekken 

• Gym 

• Sommen maken 

• tekenen  

• lezen 

• en eigenlijk alle andere  dingen . 

 

Concentreren heeft ook met doorzetkracht te maken, typen ook. 

Als je bezig bent dan moet je doorzetkracht gebruiken. Hier op 

school leren we over doorzetkracht 

Geschreven door: Angelina Blauw  

 

Als je geen zin hebt, maar je moet toch het doen, gebruik dan 

doorzetkracht! Doorzetkracht is als je iets doet en je blijft 

doorgaan totdat je moet stoppen. Bij Breinhelden oefenen we 

hiermee, het is ook een hele belangrijke kracht!  

Geschreven door: Milainey Blauw  

 

 

Doorzetkracht is dat als je ergens mee bezig bent en het moeilijk 

vindt, toch door gaat. Je moet dan je doorzetkracht gebruiken. 

Bijvoorbeeld: we hadden net touwtje trekken gedaan, dan moest 

je doorzetkracht gebruiken. En bijvoorbeeld bij rekensommen, als 

je het niet weet moet je je doorzetkracht gebruiken. Of 

bijvoorbeeld bij begrijpend lezen met zinnen markeren en als je 

denkt: ik kan het niet, dan helpt doorzetkracht heel erg.  Hier 

oefenen we mee op school! 

Doorzetkracht uitleg door Hamza.  



 

 

 

   

 

 

5 april was het Nationale Buitenlesdag. De dag waarop IVN 

en Jantje Beton alle scholen oproepen om één les naar 

buiten te verplaatsen. Ook dit jaar deden we weer mee. Het 

weer was dan wel niet super, maar dat heeft ons niet 

weerhouden om naar buiten te gaan! 

Er werd gerekend, geschreven, vormen gezocht, met de 

persoonsvorm geoefend en nog veel meer. Nu is dit niet de 

enige keer per jaar dat de kinderen buiten les hebben. 

Steeds vaker 

worden er bij ons 

op school 

bijvoorbeeld reken- 

of taallessen buiten gegeven. Kinderen leren door te 

doen, bewegen en buiten zijn is een goede manier om 

de kinderen actief te laten zijn en lesstof op een andere 

manier tot zich te laten komen. Benieuwd naar foto's? 

Klik op onderstaande link en je komt op de website uit. 

https://www.dereisvanbrandaan.nl/buitenlesdag-2/ 

 

Op vrijdag 15 april hebben we Pasen gevierd op school. 

Het was prachtig weer, dus we hebben genoten van een 

leuke speurtocht. De kinderen uit de gele en blauwe gang 

kregen eerst een aantal vragen, om tot een coördinaat te 

komen, zodat ze wisten waar de speurtocht begon. De 

kinderen uit de rode gang kregen de straatnaam te horen.  

Vanaf daar moesten ze iedere keer bij een kruispunt 

zoeken naar een paasei. Als ze een geel ei vonden 

moesten ze naar rechts, bij rood naar links en bij blauw 

rechtdoor. Dat was nog best lastig, want je moest eerst 

weer even goed gaan staan zoals je aan kwam lopen en 

vanaf daar kijken of je naar links of rechts moest. Op alle 

eieren stonden ook nog letters, waar een zin uit kwam. 

Als het op school gelukt was er een zin van te maken, 

kregen ze iets lekkers.
 

https://www.dereisvanbrandaan.nl/buitenlesdag-2/


 

 

 

 

Woensdag 6 april was het weer tijd voor een leerlingenraad overleg. Alle kinderen uit de 

leerlingenraad waren weer aanwezig én hadden zich goed voorbereid. Fantastisch! 

We hebben gepraat over de start van onze talentmiddagen. De leerlingenraad is enthousiast en 

zou graag zien dat de school daar mee door gaat. Het is leuk dat je met kinderen uit andere 

klassen activiteiten mag ondernemen. De zelfverdediging, het koken, het bouwen en het 

timmeren zijn een aantal voorbeelden waar de leerlingenraad enthousiast over is. 

We hebben ook gesproken over de pauzes. De kinderen vinden het fijn dat er spellen zijn op het 

schoolplein. Ze zijn heel positief over de Picoo’s. Vraag maar eens aan uw kind wat dat zijn, de 

Picoo’s?!  

Afgesproken is dat we na de meivakantie op woensdag met alle klassen samen naar buiten gaan 

tijdens de pauze. Met heel de school samen buitenspelen heeft voor- en nadelen. Dit gaan we 

eens samen proberen. 

Kortom het was weer een zinvolle vergadering! De volgende leerlingenraad is woensdag 8 juni. 

Op maandag 4 april is er weer een MR bijeenkomst geweest. De belangrijkste punten die naar 

voren kwamen waren:  

 
Verkeerssituatie:   

Geert heeft binnenkort een evaluatiegesprek met de wijkagent, een verkeersdeskundige 

en de boa’s die hier regelmatig zijn.  

Er komen hekjes aan het einde van het fietspad ten behoeve van de veiligheid.   

 

Pestprotocol  
- Het huidige pestprotocol is niet up-to-date.   

- Op onze school wordt veel aandacht besteed aan een positief gedragsklimaat 

middels een schoolbreed programma, Positive Behavior Support (PBS). De nadruk  

wordt gelegd op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van 

probleemgedrag. Dit programma zal ook in het nieuwe pestprotocol verwerkt moeten 

worden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

- Uit de korte brainstormsessie over wat we volgens de MR in ieder geval in een 

situatie rond pestgedrag moeten doen, komt het volgende:  

• Signaleren door ouders en school   

• Duidelijke verwachtingen aangeven over rol kind, ouder en school  

• Vertrouwen geven om melding te maken  

• School dient ouders goed te informeren over het beleid rondom pesten  

• Vertrouwensperso(o)n(en) duidelijk voorstellen  

• 5-Sporenaanpak behouden  

• Mediawijsheid, digitaal pesten  

Actie: Geert bespreekt bovenstaande punten met het stuurteam en de PBS werkgroep en 

presenteert het concept voor het nieuwe pestprotocol op de volgende vergadering van 19 

mei.  

 

Ouderbetrokkenheid  
Investeren in ouderbetrokkenheid is in het belang van kind, school en ouders. De wens om deze 

samenwerking te optimaliseren is besproken in tweetallen in een brainstormsessie. De volgende 

ideeën zijn aan bod gekomen:  

- Informatieavonden over thema’s als PBS, executieve functies, mediawijsheid, etc.  

- Laagdrempelige activiteiten voor ouders op school organiseren  

- Ouderraad  

- Klassenouders  

- Bij de start van het jaar een ouderbijeenkomst in de klas van het kind  

- Inloopochtend of middag  

- Ouders betrekken bij activiteiten op school (projecten, schoolreisje, etc.)  

- Belangrijk dat kinderen worden betrokken bij het stimuleren van ouderparticipatie   

- (bijvoorbeeld door kinderen een uitnodiging te laten maken voor een ouderavond)  

- Vraag om feedback van ouders 

- Klassenbericht en/of ouderapp  

- Meer informatie over schoolbrede thema’s als lentekriebels  

- Elkaar ontmoeten  

 

Hoe kunnen we meer ouders de school binnenkrijgen. Gelukkig komt er weer een mooie avond 

aan waarbij ouders, opa’s en oma’s uitgenodigd zijn om eens rond te komen kijken in de school. 

2 Juni presenteren de kinderen, in de avond, de afsluiting van hun projectweek. Hou deze datum 

alvast vrij in de agenda!!  

 

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat er besproken is tijdens de MR vergadering, op de 

website staan de notulen vermeld van iedere vergadering. Deze kunt u altijd teruglezen.  

 

Groetjes namens de MR  


