BREDERBODE
augustus 2019

Hoera!! We gaan weer beginnen! Alle juffen en meesters kunnen niet wachten jullie
allemaal weer te zien. We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad en
weer vol energie aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.

Wij verwelkomen een aantal nieuwe collega’s op de Brederode Daltonschool. Henk Zwagerman gaat beginnen
in groep 5, Jacqueline Aberkrom gaat ons ondersteunen als onderwijsassistent (maandag, dinsdag en
donderdagochtend) en Malu Perez komt op maandag- en vrijdagochtend voor ons conciërge werkzaamheden
doen. Nadia van Roomen komt vanaf 1 oktober bij ons werken als leerkracht van groep 7b en als intern
begeleider naast Linda de Vos. Tot 1 oktober neemt Deborah Kissing de werkdagen voor groep 7b voor haar
rekening, naast Elaine Steinmetz. De ouders van groep 7b hebben heir vandaag al een brief over ontvangen.
Het team heeft deze week al kennis met haar gemaakt tijdens de studiedag.

Ook een warm welkom voor onze nieuwe TSO-partner, Brood&Spelen. De
medewerkers hebben heel veel zin om te gaan beginnen. Er hebben zich tot
nu toe 60 (!) kinderen aangemeld voor de overblijf. Wij zijn in de
veronderstelling dat dit aantal nog niet overeenkomt met de werkelijkheid.
Wij vragen u daarom uw kind(eren) zo snel mogelijk (bij voorkeur vandaag)
aan te melden via www.broodspelen.nl . Via de button “direct inschrijven” wijst
de weg zich vanzelf.
De medewerkers van Brood & Spelen stellen zich in de eerste schoolweek voor aan “hun” groepen. De
coördinator is Anne Moniek van Caspel en u kunt haar bereiken via brederode@beroodspelen.nl en via 06
18489923
Welkom allemaal! We hopen en verwachten dat jullie je snel thuis gaan voelen op de BDS!

In het managementteam (MT) heeft een verandering plaatsgevonden. Daphne Ockeloen heeft afscheid
genomen als bouwcoördinator van de bovenbouw. Zij gaat zich volledig wijden aan de Babarrungroep, samen
met Martijn Gerfin.
Het MT verwelkomt Nina van Dord als haar opvolger. Binnen het MT overleggen de bouwcoördinatoren en de
schoolleider 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 3: Asli de Backer
Middenbouwcoördinator voor groep 3/4, 5, 6, Babarrun (deels): Jiska Nijssen
Bovenbouwcoördinator voor groep 7a, 7b, Babarrun (deels) en 8: Nina van Dord

Sonja de Jong is onze ICT-coach, de daltoncoördinator is Elaine Steinmetz en Nina van Dord voor onderwijs op
maat (OOM) in de klas.
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Elk lesgevend teamlid is ingedeeld bij een ontwikkelteam waar de expertise
ligt en de meeste interesse naar uitgaat. In de Brederbode leest u (wanneer
mogelijk) waar welke ontwikkeling plaatsvindt. Het daltonontwikkelteam
gaat dit schooljaar extra aandacht besteden aan het versterken van àlle
daltonkernwaarden waarbij we de nadruk gaan leggen op de kernwaarden
effectiviteit en reflectie. We ontwikkelen en versterken hiermee ons
daltononderwijs, mede gericht op de visitatie van de daltoncommissie in
2021.

We gaan dit schooljaar een grote slag maken op het gebied van muziekonderwijs. We gaan een
leerlijn invoeren van groep 1 t/m Babarrun. We doen dit samen met muziekdocente Heather Kent.
We hebben hier heel veel zin in en smeren alvast de kelen! Meer over het muziekonderwijs en de
feestelijke start daarvan in een volgende Brederbode!

Ook nieuw dit schooljaar is dat we gaan beginnen met startgesprekken voor alle groepen. In de week van 9 en
16 september wordt u, samen met uw kind, verwacht om kennis te maken met de (meestal) nieuwe leerkracht.
Vanaf 27 augustus kunt u zich aanmelden voor deze gesprekken via Parro én krijgt u meer informatie.

Op donderdag 5 september organiseren we ons jaarlijkse informatieavond. We plannen dit in twee rondes zodat
u meerdere informatieavonden kan bezoeken. De leerkracht(en) vertellen kort wat er staat te gebeuren dit
schooljaar, de klassenouder wordt gekozen en natuurlijk kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee
gezellig bijpraten met de andere ouders van de groep. De precieze tijden hoort u later, we starten om 19.00 uur
met de eerste groepen.

De schoolapp Parro blijft de spil in onze communicatie. Bent u nieuw op
school en/of heeft u probleem met de installatie laat dit weten aan de
leerkracht of aan Martine van de administratie. dit met ons te delen via de
administratie of via het ouderportaal van Parnassys. De koppelcodes zijn
namelijk (onzichtbaar) gelinkt aan uw mailadres. Wilt u zo vriendelijk zijn om in Parro uw
privacy voorkeuren aan te geven voor uw kind(eren). U kunt dit doen door bij instellingen
op het schildje te klikken. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!
Elke groep deelt per twee weken een bericht over een activiteit specifiek voor de groep.
Vaak hoort hier een foto bij! Dan is het voor ons fijn om te weten of u toestemming heeft
gegeven voor het delen van beeldmateriaal.

De kalender van dit schooljaar is volledig zichtbaar via het ouderportaal. Wij willen zoveel mogelijk papierloos
werken dus wij verstrekken niet voor iedereen een 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 Parro.
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Let op: met ingang van dit schooljaar hebben de groepen 3 t/m Babarrun gymnastiekles op de dinsdag en de
donderdag. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymkleding (mee)heeft op de gymdagen? Ons uitgangspunt is: álle
kinderen gymmen mee!
We gaan voor alle leerlingen vanaf groep 3 het schooljaar fris beginnen met een startpakket.
Alle leerlingen krijgen een potlood, gum, pen, liniaal, plakstift en kleurpotloden van de school.
Daarnaast zorgen wij in de klas voor voldoende knutsel- en tekenmateriaal. De kinderen zijn
zelf verantwoordelijk voor het netjes houden van dit materiaal. Wilt u uw kind(eren) hiervoor
een leeg, klein etui mee laten nemen? Daarnaast is het fijn wanneer de kinderen weer gebruik
kunnen maken van een eigen koptelefoon.

26 augustus
27 augustus
5 september
week 9/16 september
week 2 / 3

Belangrijke data 2019 2020
Start nieuw schooljaar
Inschrijven voor de startgesprekken via Parro alle groepen
Informatieavond alle groepen
Startgesprekken alle groepen
Opstart extra aanbod, informatie via de leerkracht in de eerste week
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