
 

 

 

 

 

Het laatste Brandaanjournaal van het schooljaar alweer. Een 

schooljaar waarin alle kinderen weer zijn gegroeid en dus veel 

geleerd hebben. Uiteindelijk zijn we daarom elke dag op school! 

Iedere dag werken we samen met de kinderen om het volgende 

stapje te zetten in zijn of haar ontwikkeling.  

Alle collega’s kijken samen met de kinderen en 

ouder(s)/verzorger(s) dan ook terug op een goed en mooi 

schooljaar. Via deze weg nogmaals dank aan alle ouders die 

hebben geholpen het afgelopen schooljaar om ons onderwijs 

steeds een beetje mooier te maken. Van de 

medezeggenschapsraad tot aan hulp in de bibliotheek, wij 

waarderen dit zeer. Dankjewel!  

Terwijl de zomervakantie voor de deur staat, kijk ik samen met u 

alvast een beetje vooruit naar het nieuwe schooljaar. Maandag 5 

september zien we graag alle kinderen weer op school. In de 

eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u, via uw kind, 

de nieuwe schoolgids en kalender. De digitale versie zal eerder 

online op de schoolwebsite verschijnen.  

Voor nu wensen wij u een hele mooie en fijne zomer toe. Geniet 

ervan, gaan wij ook doen! 

We zien en spreken elkaar na de zomervakantie. 

Mede namens het hele team. 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout 
 

 

 

 

22 juli   school om 12.30 uur 

uit,   

 start zomervakantie 

 

5 september start schooljaar    

Spullen voor in de werkplaats 

Schelpen  



 

 

 

 
 

  
   
 

  
   

Spiegelkracht  

Het is zover: deze maand alweer de laatste kracht van Breinhelden! Deze 

laatste kracht heet Spiegelkracht. Een ander woord voor Spiegelkracht is 

metacognitie. We willen graag dat kinderen kritisch naar zichzelf leren kijken, 

zodat ze hun eigen gedrag of werk kunnen beoordelen en aanpassen.  

Vragen die daarbij horen, zijn: Staat je naam op je werk? Is het helemaal af? 

Ben je tevreden met je werk zoals je dat hebt gemaakt? Zo ja, wat heeft 

geholpen? En zo nee, wat zou je de volgende keer anders doen? 

 

 

 

Op school hebben we dit bijvoorbeeld geoefend met het reflectiespel van Breinhelden 



 

 

 

 

Voor in de werkplaats zijn wij op zoek naar materiaal om mee te 

knutselen. Heb je thuis nog leuk materiaal liggen of kun je van je 

werk materiaal meenemen wat anders weg gegooid wordt? Wij 

zijn er super blij mee. Denk aan kurken, grote kokers (pringles), 

sigarenkistjes, sieradendoosjes. Wc-rollen hebben we genoeg, 

dus dat is niet nodig.  

 

Wij willen ook aan de kinderen en ouders vragen die naar zee 

gaan, of ze schelpen willen zoeken voor ons. Want ook dat 

kunnen we goed gebruiken in de werkplaats.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 13 juli hadden wij ons laatste leerlingenraad overleg. 

De kinderen hebben samen met mij teruggekeken op het 

afgelopen schooljaar. Alle kinderen in de leerlingenraad zijn 

duidelijk van mening dat deze raad moet blijven. Dit gaan we dan 

natuurlijk ook doen. Het maakt de kinderen trots dat ze mee 

hebben mogen beslissen over bijvoorbeeld pauzetijden, 

spelmateriaal voor in de pauze, unit beloningen voor behaalde 

Brandaantjes en talentontwikkeling tijdens leertijd 3. Meneer 

Geert heeft de gehele groep een groot compliment gegeven. 

Heel goed gedaan leerlingenraad!  

  



 

 

 

 

 

 

De rode gang heeft zich vermaakt in de VOJ speeltuin. Lekker de hele dag spelen en tussen de 

middag frietjes eten. Wat een feest!!! 

 

 

 

  

De gele gang is naar Duinoord in Helvoirt gegaan. Klimmen, trampoline springen, watergevecht, 

auto rijden etc… en de hele dag zelf naar het restaurant om iets te pakken als je trek had. 

 

 

 

  

De blauwe gang heeft zich uitstekend vermaakt in Toverland. 

 

  

 
 

 

 

Het was een fantastische dag! 
 



 

 

Eindelijk was het moment dan echt daar. De avond waarop we afscheid moesten gaan nemen 

van onze schoolverlaters van dit schooljaar. Ondanks de hitte werden de schoolverlaters 

muzikaal onthaald door een echte band. Vervolgens hebben we de schoolverlatersfilm gekeken 

en is er nog een persoonlijk woordje gedaan door de leerkrachten. De avond hebben we 

afgesloten met een echte disco avond. Het was een groot succes! Met een lach en een traan 

denken we terug aan een superleuke avond. We gaan de schoolverlaters ontzettend missen. We 

wensen ze een welverdiende vakantie waarin ze kunnen gaan opladen voor de volgende grote 

stap in hun schoolloopbaan. 
 

 

 

Afgelopen woensdag hebben de kinderen kennisgemaakt in 

hun nieuwe groep. Zo hebben ze hun nieuwe juf of meester 

ontmoet, gekeken in welk lokaal ze volgend jaar zitten en 

hebben ze zelfs al gewerkt. Ook volgend schooljaar starten er 

weer nieuwe kinderen bij ons op school die ook even zijn 

komen kijken. Wij heten deze nieuwe kinderen van harte 

welkom en wensen ze heel veel plezier bij ons op school.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directeur   

 Geert van Stiphout g.vanstiphout@skpo.nl  Maandag t/m vrijdag 

    

 Intern begeleiders   

 Audrey Klunder  

(unit rood en geel) 

a.klunder@skpo.nl  Maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag 

 Sonja Huugen  

(unit geel en blauw) 

s.huugen@skpo.nl Dinsdag t/m vrijdag 

    

 Groepsleerkrachten    

Rood 1 Helma van de Ven h.vandeven@skpo.nl Maandag t/m vrijdag 

Rood 2 Ilse Hulsink i.hulsink@skpo.nl Maandag t/m vrijdag 

Rood 3 Lianne Bonte l.bonte@skpo.nl Maandag, donderdag en 

vrijdag 

 Iris Vermeulen i.vermeulen@skpo.nl Dinsdag en woensdag 

Geel 1 Wendy Adriaans w.adriaans@skpo.nl Maandag en dinsdag 

 Linda van Dijk l.vandijk@skpo.nl  Woensdag t/m vrijdag 

Geel 2 Iris Vermeulen i.vermeulen@skpo.nl Maandag 

 Heidi Lagendijk h.lagendijk@skpo.nl Dinsdag t/m vrijdag 

Geel 3 Conny Brouwers c.brouwers@skpo.nl Maandag en dinsdag 

 Anouk van Wershoven a.vanwershoven@skpo.nl   Woensdag t/m vrijdag 

Blauw 1 Kim van de Laak k.vandelaak@skpo.nl  Maandag en dinsdag 

 Sanne de Wert s.dewert@skpo.nl Woensdag t/m vrijdag 

Blauw 2 Maike Verhagen m.verhagen@skpo.nl Maandag en dinsdag 

 Marisa van Stiphout m.cornuit@skpo.nl Woensdag t/m vrijdag 

Blauw 3 Soraya Broekmeijer s.broekmeijer@skpo.nl Maandag en dinsdag 

 Jessica Triki j.triki@skpo.nl Woensdag t/m vrijdag 

Blauw 4 Mark Schellekens m.schellekens@skpo.nl Maandag t/m vrijdag 

Blauw 5 Vivan Renders v.renders@skpo.nl Maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag 
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 Kim van de Laak k.vandelaak@skpo.nl woensdag 

 Orthopedagoog   

 Sanne van der Vleuten s.vandervleuten@skpo.nl Dinsdag t/m vrijdag 

    

 Leerkrachtondersteuner  
rood 3 

  

 Marieke Sanders m.sanders1@skpo.nl  Maandag t/m vrijdag 

    

 Vakleerkracht 
bewegingsonderwijs 

  

 Jos Sijkens j.sijkens@skpo.nl Maandag t/m vrijdag 

    

 Onderwijsassistenten   

 Joyce de Brouwer j.debrouwer1@skpo.nl Maandag, dinsdag en donderdag 

 Helma van Drunen h.vandrunen@skpo.nl Maandag t/m vrijdag 

 Marjos van der Vleuten m.vandervleuten@skpo.nl Maandag t/m vrijdag 

 Reggy van Oorschot r.vanoorschot@skpo.nl Maandag, dinsdag en donderdag 

    

 Logopedist   

 Jolijn van der Pauw info@logopediekempen.nl  Maandag t/m donderdag 

    

 Administratief medewerkster   

 Anke Notten a.notten-tuijtelaars@skpo.nl Maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag 

    

 Conciërge   

 Hans de Vet h.devet@skpo.nl Maandag t/m vrijdag 
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…

Wij zijn erg benieuwd waar jullie in de vakantie zijn of wat jullie allemaal doen.  

Misschien ga je naar een ver land…. of misschien doe je thuis leuke dingen…!! 

We vinden het erg leuk als we vakantiepost van jullie 

krijgen.  Alle kaartjes worden natuurlijk opgehangen in de 

hal! 

 

Sturen jullie ons een kaartje? Je mag het sturen naar: 

 

De reis van Brandaan 

Kannunikensven 1  

5646 JD Eindhoven 

 



 

 

 

 

 
  



 

 


