
 

 

 

 

 

De laatste periode van het schooljaar is nu dan toch echt 

aangebroken. De kinderen hebben een mooie en leerzame periode 

achter de rug. Er is hard gewerkt door de kinderen tijdens de 

projectweken met als thema: Wij zijn ondernemers! Geweldig om te 

zien dat tijdens de open avond van donderdag 2 juni bijna alle 

papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes aanwezig waren. 

Nog nooit zoveel trotse kinderen bij elkaar gezien. Genieten was 

dat!  

We genoten ook van een voorstelling in het Muziekgebouw Frits 

Philips in Eindhoven. Samen met basisschool de Boog en 

Fellenoord zijn we door de directeur uitgenodigd. Elke klas had een 

tekening gemaakt met het thema: “tekenen voor de vrijheid”. Deze 

tekeningen zijn omgezet in een animatie. Er was live begeleiding 

door een muzikaal gezelschap. We zagen veel verwonderde 

snoeten van de kinderen. Zij zijn weer een ervaring rijker! Ook dat 

is onderwijs op de Reis van Brandaan! 

 

Volgende week is het een leerling vrije week. Voor de collega’s een 

hele fijne week om bij te werken en de voorbereidingen te treffen 

voor het nieuwe schooljaar. De kinderen hebben deze week vrij. 

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli gaan de kinderen niet 

naar school. Maandag 4 juli zijn de kinderen weer van harte 

welkom! We maken ons dan op voor de laatste 3 weken van het 

schooljaar. Zo gaat donderdag 7 juli het rapport weer mee naar 

huis. Dinsdag 12 juli voeren we weer rapportgesprekken met u en 

dinsdag 19 juli vieren we onze schoolverlatersavond voor de 

kinderen en ouders die onze school gaan verlaten. Altijd een 

bijzonder moment als de kinderen na de basisschool naar het 

voortgezet onderwijs gaan.  

 

Op vrijdag 22 juli start om 12.30 uur de zomervakantie want de 

school is dan om 12.30 uur uit. 

We zien en spreken elkaar! 

Mede namens het hele team. 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout 

 

 

 

24 juni  school om 12.30 

uur uit  

 

27 juni - 3 juli vakantie  

 

5 juli  schoolreisje 

 

7 juli  rapport mee 

 

12 juli  rapportgesprekken 

 

19 juli  laatste dag 

schoolverlaters 

 

19 juli  schoolverlatersavond 

 

20 juli  kennismaken nieuwe 

groep 

 

22 juli  school om 12.30 

uur uit, start 

zomervakantie  

   



 

 
 

       
 

 
 

 

 

 

Het is weer bijna zover; ons schoolreisje 

En wel op dinsdag 5 juli 2022. 

 

Met de rode gang gaan we dit jaar naar speeltuin VOJ in Eindhoven.  

We gaan met auto’s en vertrekken om 08.45 uur. We zijn weer op school om 14.15 uur.  

Eten: Niet nodig…wordt verzorgd die dag.  

 

 

Met de gele gang gaan we dit jaar naar recreatiepark Duinoord in Helvoirt 

We gaan met de bus en vertrekken om 09.00 uur. We zijn weer op school om 15.00 uur. 

LET OP: u moet voor die dag de taxi zelf afmelden en kinderen worden om 15.00 uur door u 

weer opgehaald.  

Eten: Niet nodig…wordt verzorgd door Duinoord.  

Meenemen: Een droge set kleding en een handdoek, dichte schoenen aan. 

 

 

 

Met de blauwe gang gaan we naar Toverland in Sevenum. 

We gaan met de bus en vertrekken om 09.00 uur. We zijn weer op school om 16.15 uur.  

LET OP: u moet voor die dag de taxi zelf afmelden en kinderen worden om 16.15 uur door u 

weer opgehaald.  

Eten: Lunch zelf meenemen.  

Meenemen: Bij mooi weer extra setje kleding 

 

Wij hopen op mooi weer en hebben er zin in!!!!  

 

Groetjes het team van de Reis van Brandaan  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan en regelkracht  
Deze kracht helpt je om een plannetje te maken en van te voren al je spulletjes klaar te leggen. 

Zo kun je op tijd beginnen en alles stap voor stap afwerken. Dat is fijn omdat je zo kunt zien hoe 

dat een opdracht in elkaar zit. Om te oefenen met de plan en regelkracht kun je 

doolhofspelletjes doen. Je moet hier goed nadenken over je plan; wat doe ik eerst en wat doe ik 

daarna. Lukt het jou om goed door de doolhof te komen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdkracht 
Deze kracht leert ons om op de tijd te letten en om de dingen op tijd af te krijgen. Want als je juf 

of meneer zegt: “je hebt nog 5 minuten de tijd om je werkje af te krijgen” dan weet je of het je 

gaat lukken of dat het je niet gaat lukken.  

Deze kracht kun je thuis oefenen door bijvoorbeeld  

een klokje te gebruiken bij een taak zoals je kamer opruimen,  

tafel dekken enz.  Voordat de tijd om is moet je je klusje afhebben.  

Bespreek dit samen, lukte het binnen de tijd en waarom wel of niet?  

Succes.  
 

 



 

 

 
 
 
 

Het gaat super goed met het sparen voor de unit beloningen. Unit rood 

en geel zijn er bijna en unit blauw heeft het zelfs al gehaald. Daarom 

hebben we afgelopen vrijdag de beloning voor de hele blauwe unit 

kunnen uitvoeren. We hebben met alle klassen uit de blauwe gang 

waterspelletjes gedaan.  

Het was een hele gezellige middag, met veel waterpret. Van 

watergevecht, tot lekker zonnen in de panna-kooi. Iedereen heeft 

genoten van de beloning. Voor unit rood en geel: ‘zet hem op de 

komende tijd’, want jullie beloning is ook bijna bereikt.  

 

 

 

 

  



 

 

Deze periode hadden we op vrijdagmiddag, leertijd 3. 

De kinderen hebben “geproefd” aan dansen, tuinieren, schilderen, voetballen en oude apparaten 

uit elkaar halen en hier iets nieuws van maken. 

Ze mochten hieruit de 2 leukste dingen kiezen en hiermee gingen ze nog een paar weken op 

vrijdagmiddag aan de slag. 

    

 

Wat was het afgelopen week weer fijn om buiten te spelen met dat 

mooie weer. 

Bij de kleuters hebben we geprobeerd om grote bellen te blazen met 

hoepels en met touw.  

 



 

‘wij zijn ondernemers!” 

De hele week werd het in school steeds meer zichtbaar…alle groepen waren een eigen 

onderneming gestart!! Op steeds meer plekken kwam je posters tegen voor ijsjes, voor kleding, 

voor sport en nog veel meer. De avond zelf was ook een groot succes! De opkomst was 

grandioos en er werd veel gekocht, gegeten en gedronken. Zo kon je in de unit rood genieten 

van een kopje thee en in unit geel een soepje scoren. In de gymzaal kon je aan de slag met 

sport en beweging en er was ook tijd voor ontspanning in de game room van unit geel. Het was 

een geweldige avond met stralende gezichten van kinderen en leerkrachten maar ook van 

ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden!  

 

Wij zijn ondernemers! 



 

 

 

 
 

 

 

 

Woensdag 8 juni was het weer tijd voor onze leerlingenraad. Het was alweer de vijfde keer dat 

de leerlingenraad om de tafel ging. Wederom werd het een nuttig overleg. We hebben de pauze 

op woensdag besproken. Alle kinderen gaan vanaf de meivakantie op woensdag samen naar 

buiten. Alle kinderen van de school spelen dan op hetzelfde moment samen buiten. Meneer 

Geert was benieuwd hoe de kinderen deze pauze ervaren. De leerlingenraad is van mening dat 

het dan erg druk is op het plein. Er is minder ruimte om te spelen in de pannakooi en de 

speelmaterialen moet je dan met meer kinderen delen. Meneer Geert zal deze nuttige informatie 

delen met de collega’s. Daarnaast is er gesproken over de nieuwe laptops op school waar we 

sinds januari mee werken. De kinderen zijn hier heel erg enthousiast over. Je kunt nu snel over je 

eigen laptop beschikken en dus sneller aan het werk. De kinderen gaven ook aan heel blij te zijn 

met een eigen muis en oortjes bij de laptop. Kortom, een investering waar de kinderen erg blij 

mee zijn en een serieuze bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs.  

Woensdag 13 juli is onze laatste leerlingenraad. We evalueren dan sowieso het afgelopen 

schooljaar en de samenwerking met de leerlingenraad.  

 

 

Op dinsdag 21 juni zijn we met de 

hele school naar het muziekgebouw 

geweest. Met de hele school in twee 

grote bussen daar naar toe rijden, was 

al een hele belevenis. In het 

muziekgebouw hebben we genoten 

van prachtige tekeningen die tot leven 

kwamen en mooie muziek wat live 

werd gespeeld.  

 



 

 

 

 

 

 

Zouhra 
De schoolverlaters zijn op schoolkamp geweest. Om jullie mee te nemen in hoe leuk dat was, 

hebben ze hierover zelf geschreven.  
 

Dag 1 

Wij gingen op 23/24/25 mei op school kamp. Het was heel leuk we hebben een bosspel 

gedaan in de avond we moesten zo veel gouden steentjes zien te verzamelen. 

 

Dag 2 

We zijn naar klimrijk gegaan we hadden 5 levels het was wel leuk alleen het fietsen was het 

stomst mijn benen deden zo veel pijn. En daar na zijn we weer terug gaan fietsen naar kamp en 

toen kregen we friet. 

 

Dag 3  

We werden wakker met heel veel lawaai we moesten onzen spullen inpakken en ontbijten en 

dan naar school fietsen.  

 

Zion 
Maandag  Dinsdag Woensdag 

 

Deze dag was echt leuk we zijn naar Klimrijk geweest. Ik & Milo hebben 

samen het parkour gedaan het was spanend en leuk. Toen In de avond 

mocht iedereen friet en snacks halen  bij een frietkar En na dat hebben we 

Casino gedaan😊. 

 

Wij werden wakker gemaakt met een superharde sirene en superharde 

muziek.  

We gingen nog een spel doen LAZERGAMEN. 

Het was super leuk😊. 

 

 

Sharlismar 
Wij waren op kamp geweest.  

En het was echt superleuk eerst dacht ik dat kamp niet leuk zou zijn. Maar kamp was eigenlijk 

echt leuk ik vond het jammer dat het zo kort duurde en de activiteiten. Waren ook echt leuk 

zoals ,laser gamen ,omgekeerde verstoppertje, het bosspel, casino, klimrijk wat ik het leukste 

van kamp vond was klimrijk ,vrijetijd ,casino. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nursamed 
Wij zijn met school kamp naar klimrijk geweest. 

Hoe was klimrijk? 

Het was leuk tegelijk beetje eng maar de rest ging heel goed. Ik vond het zelf ook heel leuk. 

En wat is klimrijk? 

Klimrijk is een plek waar je kan klimmen en ook met een zipline kunt spelen en je kunt ook bij 

klimrijk op de trampoline springen. 

 

Milo 
School kamp! 

    

Bos spel: we gingen dealen was Super leuk .       

Water spel met zeep: zo leuk we gingen buik schuiven .  

Casino: was leuk, roulette maar jammer bijna alles verloren maar toen weer bij een andere spel 

heel veel gewonnen. 

 

Marc 
Casino 

Een half uur van tevoren moesten wij netjes gaan aankleden. 

We hadden een half uur terwijl de juffen en meesters het klaar zetten. 

Toen het begon werden we eerst allemaal naar binnen geroepen een voor een. 

Er waren er ongeveer 12/13 spellen en lekker eten. we kregen nep geld en mochten gokken 

Ik had ongeveer 22 Euro gemaakt. Het persoon met het meeste geld heeft gewonnen. De 

winnaar dit jaar is Jay. Sioban was maar een paar euro naast geëindigd op 2de plaats. Het was 

super leuk. 

 

Giovanny 
S’ ochtends vertrokken wij uit school naar kamp. en toen 

hadden wij een tussen stop we kregen we chocomel. 

toen moesten we weer verder en toen waren wij eindelijk 

aangekomen op kamp eerst hadden we vrije tijd en 

daarna moesten wij ons omkleden voor een water spel  

daarna hadden vrije tijd toen ging ik voetballen daarna 

was het tijd om te gaan eten en het werd snel avond het 

werd tijd om te gaan slapen de volgende dag gingen we 

naar klimrijk daarna gingen we weer terug naar kamp 

daarna hadden w ij vrije tijd daarna werd het tijd om te 

gaan slapen de volgende dag werden we wakker 

gemaakt met pannen en een box daarna hadden we vrije 

tijd  daarna gingen we laser gamen en toen gingen we 

naar huis.   

 



 

 
 

 

 

 

 

Desley 
Kamp  

We gingen naar kamp fietsen en kinderen uitzwaaien  

We kregen uitleg en speelde omgekeerd verstoppertje. 

We mochten toen de bedden kiezen en toen kregen we vrije tijd 

Daarna gingen we water spel spelen en  we kregen na het spel weer vrije 

tijd  

Toen gingen we avond eten na het avond eten gingen we naar het bos je 

moest geld en goud en zilver verzamelen en na het spel gingen we slapen 

einde dag 1 

 

Bryan 

We gingen op de fiets naar kamp toen we daar waren   gingen we omgekeerd  verstoppertje 

doen daarna moeste we kiezen langs wie we gingen slapen+waar 

Daarna vrije tijd op de kamplocatie en toen middag eten en 1uur vrije tijd. Na die vrije tijd gingen 

we een water spelletje  doen en toen vrije tijd of nog effen met water spelen daarna avond eten 

dat was macaroni. En daarna weer vrije tijd en toen om 9uur savonds verzamelen om de naar de 

uitlag te luisteren en het spel heette het douane spel en kregen we het nep geld+goud  

Toen naar  het bos lopen. De juffen zonder hesje daar moesten de kinderen van weg blijven en 

naar de juffen met hesje juist te gaan zoeken en toen terug lopen van het bos naar en 

kamplocatie en te om kleden om te slapen of gaan douchen en te gaan slapen 

einde dag1 
 

 

Ashdane 
        

1.we hebben water spelletjes gedaan.  

2. we waren onze bedden aan het  op maken en toen gingen we eventjes buiten spelen.      

3. er kwam een friet kraam en je kon zoveel pakken als je wilt .           

4. we hebben $casino$ avond gehad.        

5 en we gingen naar klimrijk in en je had 5 levels om te proberen.      

 

Ali 
We gingen naar klimmenrijk met   iedereen en was leuk was beetje moeilijk en DR na ging we 

naar het kamp weer FF FRIET gegeten en toen hadden we CASINO was super leuk!!! 

 

April, Dima, Fabio, Moedy en Kelsey 
Hallo wij zijn April, Dima, Fabio, Moedy en Kelsey. Wij zijn de schoolverlaters van blauw 1. Dit 

schooljaar was het heel leuk. Wij hebben hele leuke activiteiten gedaan . 1 daarvan was kamp. 

Het waterspel, Casino avond en crazy bingo waren super leuk. Klimrijk was saai, maar lasergame 

en de frietkram was wel weer leuk.  

Groetjes van ons 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Angelina 

De schoolverlaterskamp: wat ik leuk vond. 

Het smokkel spel: Het was super grappig want ik en mijn vriendinnen hadden een zaklamp en 

iedereen wilde die 

Het was supereng want alle Juffen en Meesters hadden een masker op het gezicht: En de 

laatste avond hadden we allemaal spelletjes Op dinsdag kregen we friet met een snack ,En 

maandag hadden we ook nog buikschuiven en iedereen maakte elkaar nat Voor het slapen 

deden de meiden deden doen, durf, waarheid en dat vonden de juffen natuurlijk niet leuk, want 

we moesten gaan slapen. Op dinsdag moesten we 3 uur rijden naar klimrijk en ik kwam tot het 

4de parcours en we moesten ook weer 3 uur terug .en we gingen ook nog lazergame en wij 

hadden 3keer gewonnen 

 

Jay 

Het slapen was leuk iedereen was druk het was gezellig! Klimrijk was leuk want je ging ziplinen 

en een parcours afleggen en heel de tijd spelen enzo. Ook mochten we onbeperkt friet eten 

Friet en het was heel lekker. Casino was heel leuk los van dat ik heb gewonnen en ik heb 

geleerd dat je er nooit aan moet beginnen …het was heel leuk niet aan beginnen haha.Sioban 

Het kamp was heel erg leuk. Ik vond het smokkelspel en de casino avond het leukst. Bij het 

smokkel spel hadden we goud en geld. En met het geld moesten we dan omruilen voor meer 

goud. En een paar juffen en meesters hadden een masker op en die konden dan je goud af 

pakken en het was ook heel erg eng. Want we waren in het bos en het was ook heel donker. Op 

het begin deed ik niet mee maar daarna wel en ik had geen spijt dat ik mee had gedaan want 

het was uit eindelijk echt heel erg leuk. En de casino avond was net zo leuk ik denk dat ik dit 

ook veel leuker vond dan het smokkel spel want we deden allemaal spellen en daar kon je dus 

geld mee verdienen en op het eind werd er een top drie genoemd. En ik was de tweede en dat 

vond ik ook wel leuk. We bleven drie dagen daar en twee nachten. En we hebben ook friet 

gegeten dezelfde dag als de casino avond en dezelfde dag zijn we ook nog naar klimrijk gegaan. 

Dat vond ik persoonlijk wat minder leuk want voor mij was het te hoog maar naast dat was het 

wel leuk. En op woensdag hadden we ook nog lazergame het was wel leuk maar het lukte me 

niet echt dus het was wel leuk maar ik snapte er gewoon niks van. En toen gingen we weer naar 

school en daarna weer naar huis. 

 
Efekan 
Dingen die ik leuk vond: 

· Slapen, is leuk gezellig alleen dat je niet lang mag opblijven. 

· Smokkel spel, geen zaklamp. 

· Casino, heel erg leuk 

· Klimrijk, lang fietsen 

· Frietje, lekkahh 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lam  

 

2. Puppy 

 

3. 8 

 

4. Zijn neus 

 

5. Met zijn oren 

 

6. Italië 

 

7. Popcorn 

 

8. Varken 

 

9. Nee  

 

10. 7 

 
 


