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De kop is eraf, het schooljaar 2018 - 2019 is in volle vaart begonnen. De (meeste) leerlingen en leerkrachten zijn gewend
aan hun nieuwe plek en aan de nieuwe gezichten. De informatieavonden zijn heel goed bezocht. Fijn om te zien dat de
betrokkenheid van ouders bij de school zo groot is. Mocht u de informatieavond gemist hebben dan kunt u in deze
Brederbode lezen wat er voor dit schooljaar aan de orde is geweest. Let op; vanavond is nog de informatie avond voor
groep 6a en 6b. Om 19.30 staat de koffie klaar en we beginnen om 20.00 uur.
Op de informatieavond heeft u gehoord dat we de organisatie van de school hebben aangepast. Graag stellen wij het
nieuwe managementteam (MT) aan u voor. Het MT bestaat uit drie bouwcoördinatoren en de schoolleider. Binnen het
MT overleggen we over schoolontwikkeling aan de hand van de gekozen speerpunten en lopende zaken. De
coördinatoren zetten deze ontwikkeling door met hun bouw.


Onderbouwcoördinator voor groep Roos, Zonnebloem, Madelief en groep 3a: Asli de Backer



Middenbouwcoördinator voor groep 3b, 4, 5 en 6a: Jiska Nijssen



Bovenbouwcoördinator voor groep 6b, 7 en 8: Daphne Ockeloen

Sonja de Jong is onze ICT coach (vroeger ICT coördinator), de nieuwe Daltoncoördinator is Elaine Steinmetz en Marja
van der Heiden voor onderwijs op maat voor meer en hoogbegaafden (OOM+).
Op de studiedag in de zomervakantie hebben we onze speerpunten voor dit schooljaar vastgesteld. We gaan werken
met drie ontwikkelteams:
-

Dalton ontwikkelteam

-

ICT

-

OOM+ in de klas

Elke leerkracht is ingedeeld bij een ontwikkelteam waar de expertise ligt en de meeste interesse naar uitgaat. In
volgende Brederbodes leest u (wanneer mogelijk) wat de stand van zaken is wat betreft de speerpunten.
De voorbereidingen voor onze nieuwe schoolapp Parro zijn in volle gang. Vanaf volgende week hopen
wij de koppelcodes voor Parro met de ouders te kunnen delen. Wij sturen u hier aan voorafgaand een
mail. We hopen dat alle ouders de app gaan installeren zodat we op 1 oktober de eerste berichten via
Parro kunnen gaan versturen. Vergeet niet dat wanneer u van mailadres wisselt dit met ons te delen
via de administratie of via het ouderportaal van Parnassys. De koppelcodes zijn namelijk (onzichtbaar)
gelinkt aan uw mailadres.
In het kader van de nieuwe privacywet mogen wij geen persoonsgegevens van leerlingen delen. Dit heeft ook tot
gevolg dat u geen jarigen meer terugvindt in de Brederbode. De formulieren waarin toestemming aan ouders
gevraagd wordt voor beeldmateriaal zullen vanuit OPOIJmond worden aangeboden, maar zijn nu eerst voorgelegd
aan de GMR. Deze zal er goedkeuring aan moeten geven, voordat we ze kunnen gebruiken. Naar verwachting is dat
begin oktober geregeld en kan toestemming voortaan via die formulieren afgehandeld worden.

Willem de Zwijgerlaan 110 2082 BD Santpoort-Zuid 023 5377038 06 28253323 info@brederodedalton.nl

BREDERBODE
september 2018

U heeft het vast wel gemerkt dat de deuren van de school tijdens schooltijd gesloten zijn. Dit heeft alles te maken met
veiligheid van leerlingen. Bij de hoofdingang van de school en bij de ingang voor groep Madelief, Zonnebloem en Op
Stoom zijn nieuwe deurbellen geplaatst zodat wij open kunnen doen voor bezoek. Komt u uw kind halen tijdens schooltijd
dan kunt u gebruik maken van deze bellen. Wij willen graag dat de deuren om 8.30 uur en in de middag om 13.15 uur
gesloten worden. Bent u de laatste ouder die de school verlaat, wilt u de deur dan achter u sluiten? Wij houden dan
goed overzicht welke leerlingen binnen zijn.
Mocht u onverhoopt te laat komen dan is het ook de bedoeling dat u gebruik maakt van de bel bij de
hoofdingang of de kleuteringang. De les begint om 8.30 uur. Wij maken in geen enkele groep gebruik
van een inlooptijd. Zorgt u ervoor dat uw kind om 8.30 / 13.15 uur in de klas is? Dan kan de leerkracht
op tijd met de les beginnen! Hartelijk dank voor uw medewerking!
Op school heeft een aantal verhuizingen plaatsgevonden. U vindt onze interne begeleiders (Hadewych en Linda) in het
kantoor naast dat van Danielle (schoolleiding) direct achter de hoofdingang. Ook de gevonden voorwerpen zijn verhuisd.
Deze zijn nu te vinden in het Daltonlokaal (tussen het lokaal van groep 4 en groep 5). Binnenkort gaat ook de
administratie van de school verhuizen. We zijn bezig met de voorbereidingen daarvan.
Op 1 en 2 oktober worden er in de lokalen van groep 3 t/m 8 nieuwe digitale schoolborden geplaatst. Dat dit hard nodig
is, heeft u waarschijnlijk wel gemerkt tijdens de informatieavond. Wanneer de nieuwe digiborden geplaatst worden, kan
er geen les gegeven worden in het desbetreffende lokaal. We regelen dit intern. Het kan zijn dat uw kind ergens ander
de school verlaat dan u gewend bent.
De kalender van dit schooljaar is volledig zichtbaar via het ouderportaal. Wij willen zoveel mogelijk papierloos werken
dus wij verstrekken geen papieren versie. Heeft u écht behoeft aan een papieren kalender dan kunt u een exemplaar
komen halen bij de administratie. Wanneer er iets wijzigt in de jaarkalender dan krijgt u hier bericht van via de mail en
vanaf 1 oktober ook via Parro.
Eén wijziging in de jaarkalender betreft de voorjaarsvakantie 2019. Deze is vanaf zaterdag 16 februari t./m maandag 25
februari. Op de informatie avond is gevraagd waarom is gekozen voor de maandag en niet voor de vrijdag ervoor (de
dag dat veel kinderen ziek zijn ). Dat zit zo: elk teamlid is aanwezig op studiedagen. We werken dan met elkaar aan
schoolontwikkeling. Om het voor parttimers eerlijk te verdelen, verdelen wij de studiedagen over de werkdagen van de
week. Omdat de OPOIJmond studiedag op een vrijdag was, kon niet meer gekozen worden voor een vrijdag.
Het aantal studiedagen is afhankelijk van het jaarrooster en de vakantiespreiding. Simpel gesteld: hoe langer het
schooljaar, hoe meer uren er overblijven om studiedagen te kunnen plannen. Mocht u hier meer over willen weten, loop
dan even binnen bij Daniëlle.
Op dinsdag en vrijdag zijn meester Maarten en meester Robert druk met de gymlessen aan groep 3 t/m 8. Hieronder
stellen zij zich kort aan u voor. Ook zij krijgen straks een Parro account.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymkleding (mee)heeft op de gymdagen? Wanneer de gymtas één
keer vergeten wordt dan wordt er meegedaan worden in de eigen kleding en op blote voeten. Wordt
de gymtas voor de tweede keer vergeten dan mag er niet mee gegymd worden en blijft diegene in de
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eigen klas. Wordt de gymtas voor de derde keer vergeten dan wordt er (door de groepsleerkracht) contact gezocht met
ouders. Ons uitgangspunt is: álle kinderen gymmen mee!

Ik ben Maarten Molenaar, vakleerkracht gymnastiek en inmiddels al weer ruim 10 jaar werkzaam
voor twee stichtingen in de gemeente Velsen. Ik werk 4 dagen in de week op 3 verschillende
scholen. Op de maandag en vrijdag werk ik op de Franciscus school in IJmuiden, voor Atlant en
dinsdag en donderdag op de Brederode Dalton en de Zevenhoeven. Ik woon in Haarlem en heb
een vrouw en twee dochters van 8 en 6.
Lesgeven aan jonge kinderen is erg leuk en ik haal er veel energie uit. Ik heb er dan ook erg veel
zin in op de Brederode Daltonschool
Hallo allemaal, mijn naam is Robert Schram en ik werk dit schooljaar voor het
eerst op de Brederode Daltonschool. Ik woon in Beverwijk en ik ben 28 jaar oud.
Ik ben iemand die zelf erg veel sport en vind het ook erg leuk om anderen hierbij
te helpen. De sporten die ik beoefen zijn voetbal, zaalvoetbal, tennis en fitness.
Ik werk drie dagen in de week op verschillende basisscholen in Beverwijk en
heb erg veel zin om iedere vrijdag te werken op de Brederode Daltonschool. Ik
kan niet wachten op alle nieuwe ervaringen die ik hier ga beleven.

Nieuws uit de groepen
Groep Roos
We zijn alweer 3 weken in groep Roos aan het spelen en werken! Na de zomervakantie zijn we begonnen met het thema
“Welkom op school” en daarna was het thema “Mijn lichaam”. Hierbij hebben we ook Engelse woordjes geleerd zoals:
leg, eye en body. Dit schooljaar hebben we ook iets nieuws in de groep, een letterkoffertje. De letter van de week zit in
dit koffertje en we zoeken elke week spulletjes uit de klas die met deze klank begint. Ook mogen de leerlingen iets van
huis meenemen (het moet wel in het koffertje passen dus het mag niet te groot zijn). Daarna schrijven ze de woorden
bij de voorwerpen. We hopen dat het weer een fijn schooljaar wordt!
Groep Zonnebloem
Iedere eerste vrijdag van de maand is het speelgoeddag. De kinderen mogen dan speelgoed van huis mee naar school
nemen. Dit vinden zij erg leuk om te doen. Soms gebeurt het wel dat iemand vergeet speelgoed van huis mee te nemen.
Dit is niet erg, want de kinderen delen het speelgoed en het mag ook aangevuld worden met speelgoed van school. Er
ontstaan mooie samenwerk speelsituaties bij de kinderen. Op de andere dagen nemen de kinderen geen speelgoed
mee naar school. Dit voorkomt teleurstellingen als het stuk gaan van speelgoed en het kwijt raken.
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Groep Madelief
De groep heeft een leuke start gehad van het schooljaar. We leren elkaar steeds beter kennen en
zijn een fijne groep. Er worden al mooie dingen gemaakt. Bijvoorbeeld in de bouwhoek!

Groep 3a en 3b
Groep 3 heeft dit kennisgemaakt met Zoem de Bij en met opa, Kim en Sim op het Puddingboomplein.
De methode van VLL heeft ook vele materialen waarmee we het lezen leren en verder inoefenen. De spelletjes nodigen
ook uit om samen te werken. Hieronder op de foto helpen we elkaar met het spellen van gelezen woorden. De materialen
zijn de magnetische letterdoos en het “veilig gespeld” – boekje.
Naast het lezen, rekenen en schrijven spelen we samen in de verschillende hoeken van de klassen en in de gang. We
hebben een luisterhoek, boekenhoek, thematische speelhoek, een constructiehoek, knutsel- en tekenhoek, een
schrijfhoek en o.a. een spelletjeskast met allemaal gezelschapspelletjes.
Op de foto ziet u de kinderen van groep 3 samen picknicken in de tuin. Juf Asli leest
het verhaal van de Kanjertraining.

Het verhaal van vorige week: Er is een mooie grote vogel waar de kinderen kennis mee maken. Deze vogel vliegt rond
en ziet dan een paar mussen op de grond spelen. De vogel kijkt ernaar en wil graag meedoen dus de vogel vraagt of
hij mee mag doen. De mussen zeggen dat de vogel niet mee mag doen en daarom denkt de vogel dat hij iets moet
veranderen aan zichzelf om toch mee te mogen doen. Hij gaat daarom zijn snavel slijpen aan een steen, tsjilpen net als
de mussen en hij gaat doen zoals de mussen doen. Maar hoe meer hij probeert om erbij te horen, hoe makkelijker de
mussen nee tegen hem zeggen. Hij snapt het niet, hij is precies zo gaan doen als de mussen en toch mag hij niet mee
doen.
Het verhaal van vandaag: De grote vogel zit verdrietig op een vogelverschrikker. Dan vliegt daar
hoog in de lucht een prachtige andere grote vogel. De andere grote vogel ziet de ‘grote mus’ zitten
en gaat eropaf. Als ze bij de grote vogel komt stelt ze vragen aan de grote vogel maar de grote
vogel kijkt haar niet aan, zegt niets terug en heeft ondertussen ook een heel vies verenpak
gekregen dus hij ruikt ook niet meer zo lekker. Ze wacht, en wacht... maar de grote vogel reageert
niet. Dan besluit ze weer weg te vliegen. Nog steeds kijkt de grote vogel somber voor zich tot het
moment dat het begint te regenen. De grote vogel ziet dat onder de vieze laag modder een
prachtig verpak tevoorschijn komt. Hij lijkt wel net zo’n mooie vogel als de vogel die hij net zag.
Daarom laat hij zijn snavel weer groeien en gaat hij weer de vogel worden die hij eigenlijk is.
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Groep 4
We zijn goed van start gestaan en hebben al heel veel gedaan. Zo zijn we druk bezig met leren
rekenen in een echt schrift met hokjes. Dat valt nog niet mee, maar wat doet iedereen goed zijn
best. Elk kind kijkt het eigen werk ook al zelfs na. Heel knap! Tevens hebben we nieuwe vakken
zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Het is leuk om te zien hoeveel de kinderen al weten over de
onderwerpen. De verjaardagskalender hangt inmiddels en ook hebben we mooie bloemen
geknutseld. Volgende week gaan we maskers maken voor het jaarfeest. We zingen lekker in de
klas en doen af en toe een spelletje 'commando pinkelen'. Deze week hebben we de eerste
raceleesweek van het jaar gehad. De kinderen gingen enthousiast aan de slag en waren verbaasd
hoe snel ze vooruit gingen door dagelijks even kort te oefenen. Op de foto is te zien hoe de
kinderen elkaar aan het meten zijn tijdens de projectles van rekenen.
Groep 5
Groep 5 heeft het fijnste lokaal van de hele school: we kunnen de deur openzetten als het
mooi weer is. We kunnen dan lezen of een spelletje doen in het zonnetje. Er zijn ook kinderen
die ervoor kiezen om binnen, samen op één stoel, een spreekbeurt te maken over het
menselijk lichaam: een fijne groep in een fijn lokaal!

Nieuwe juf in groep 6A
Een aantal ouders heb ik al ontmoet, maar omdat niet iedereen weet wie ik ben en misschien mijn
naam thuis al wel te horen heeft gekregen, zal ik mijzelf voorstellen.
Mijn naam is Liza Baardman, 31 jaar en samenwonend in IJmuiden. Sinds dit schooljaar ben ik
werkzaam bij de Stichting OPO IJmond. Hiervoor heb ik meerdere jaren op een school in Haarlem
gewerkt, met name in de bovenbouw.
Ik sta op de dinsdag en woensdag naast juf Elaine in groep 6A, waar ik tijdelijk juf Kim vervang. De andere dagen werk
ik op een andere school van ons bestuur. Groep 6A ervaar ik als een enthousiaste groep. We gaan er een leuke tijd van
maken!
Groep 6B
Afgelopen week zijn we begonnen met het maken van de versieringen voor het jaarfeest. De kinderen
hebben slingers gemaakt van stroken papier in de vorm van een rij harten. Hierbij werd goed samengewerkt. Stroken knippen, vouwen en nieten. De kinderen deden dit met veel inzet en plezier. Er zijn
al lange slingers gemaakt. Volgende week gaan we ermee verder en op het jaarfeest kunt u de
slingers zien in de gangen op school. Wat een feestelijk gezicht zal dat zijn!
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Groep 7
We hadden voor geschiedenis lessen over Otzi.
Voor natuur hadden we het over zoogdieren.
Dinsdag hadden we verkeer les 1.
We hadden voor het eerst HVO.
We hebben op dinsdag en vrijdag gymnastiek.
We kregen van een online leraar Engels.
Elke dag hebben we een instructie van rekenen behalve woensdag (maar dat wist u zeker al 😉). We vonden eigenlijk
alles leuk 😉.
Gemaakt door Max. E en Lester � � ��

Groep 8
Hallo allemaal, wij zijn groep 8. En ondanks dat we nog maar net dit schooljaar zijn begonnen, hebben we al twee
ontzettend leuke dingen in het vooruitzicht: het jaarfeest en KAMP!!!! Vooral dat laatste hebben we erg veel zin in. Voor
het jaarfeest gaan we slingers maken ter versiering. Onze slingers mogen het podium versieren dus kom allemaal kijken
naar onze mooie slingers! Overigens is het thema van het jaarfeest “Jubileum”. Het kamp is op 10, 11 en 12 oktober.
Net als voorgaande jaren gaan we naar Texel. Uiteraard zullen wij in een volgende Brederbode laten weten hoe we het
hebben gehad.
We gaan er een topjaar van maken!

Project +
Woensdag 12 september is het nieuwe project TEKENEN gepresenteerd aan alle kinderen van
groep 3 t/m 8. Woensdag 19 september is het project gestart voor de project+ groep. De kinderen
die meededen kunnen komende week in hun klas presenteren wat zij geleerd hebben, zodat de
klas van hen leert. Tijdens de evaluatie bleek dat wat de grootste uitdaging is geweest tijdens het
tekenen, ook datgene is waar ze achteraf het meest trots op zijn!

De Ouderraadvergadering is op maandag 1 oktober. Kirsten van den Bend neemt de taken van de secretaris op zich.
De MR vergadering is op donderdag 4 oktober. Carlijn Zandbergen start hier als nieuw lid voor de oudergeleding. We
wensen jullie allebei heel veel plezier en succes. Fijn dat jullie op deze manier een bijdrage willen leveren aan onze
school!
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Jaarfeest
jubileumeditie #30
Schoolfeest Brederode Dalton zaterdag

29 september 2018 van 13.30 uur tot 18.30 uur

Komt allen!
Meer info en aanmelden voor hulp www.schoolfeestdalton.nl

Op weg naar school bij Peuteropvang Brederode
Sinds dit schooljaar is Peuteropvang Brederode van Kinderopvang Op Stoom gestart op de plek waar
voorheen Peutercentrum Hummelhoek was gevestigd. Hier maakt je kindje de eerste vriendjes. En
we bereiden jouw kindje alvast een beetje voor op school. Met veel vrolijkheid en liefde worden sociale
vaardigheden flink geoefend. Wil jouw peuter alles ‘zelluf doen’? Mooi! Wij hebben bergen geduld. Oefenen maar! En
door de samenwerking met school is de kleuterklas straks al bekend terrein. Wel zo fijn!
Beer is erbij
We werken met een beer op de groep. Beer maakt makkelijk contact en is bevriend met alle kinderen. Beer is onderdeel
van de Kleine pedagogiek van Op Stoom. We doen jaarlijks projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een positief
zelfbeeld van je kind, zoals ‘Lief zijn voor elkaar’ en ‘Ik en mijn familie’. En natuurlijk doet Beer ook mee!
Spelend(er)wijs
We bieden tal van activiteiten op het gebied van toneel, muziek en sport & spel. In onze natuur- en moestuin kweken
we groene vingertjes en we besteden op een speelse manier aandacht aan taalontwikkeling. Natuurlijk knutselen we
ook graag. Het ontdekken van materialen hoort daar ook bij. Hoe weet je anders dat lijm plakt en verf niet?
Regelmatig bezoek van Reizigers
We werken met vaste medewerkers op de groep van je kind. Dat is fijn en vertrouwd. Ook kun je onze Reizigers met
ieder een eigen specialisme tegenkomen, zoals koken, yoga en natuur.
Opvang tijdens schooltijden
We bieden peuteropvang aan tijdens schoolweken. Je kunt kiezen voor een ochtend en op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag ook voor opvang tijdens schooltijd. Handig als je al een schoolgaand kind hebt! Blijft je kindje ook
in de middag? Dan eten we samen een boterhammetje en doen een dutje (als je kindje dat gewend is).
Wist je dat…
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… Je voor peuteropvang ook kinderopvangtoeslag kunt aanvragen? Dat kan behoorlijk schelen in de kosten!
… Op Stoom zorgt voor luiers, fruit, drinken en lunch als je kindje ook de middag blijft?
Kijk voor meer informatie op www.opstoom.nl of kom een keertje sfeer proeven! Neem contact op met de
peuteropvang:0611466756.
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