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Algemeen  
 

Groepsverdeling 2022 2023 (onder 

voorbehoud) 
   

Het lijkt misschien wat vroeg dat wij dit 

onderwerp met u willen bespreken. Zoals u weet 

hadden wij dit jaar een tekort aan personeel. 

Gelukkig hebben we dit kunnen oplossen door de 

inzet van detachering door Marjolein en Bram. 

Dit was en is een tijdelijke oplossing. Om dit jaar 

onze kansen te vergroten starten we vroeger met 

het zoeken naar nieuwe coollega’s voor in ons 

team. We hopen zo op meer kandidaten. Dit 

betekende ook dat we al vroeg moesten gaan 

nadenken hoe ons plaatje er volgend jaar uitziet. 

Omdat de vacature binnenkort gedeeld wordt, 

vinden wij het fijn u mee te nemen in het plaatje 

zoals wij het nu voor ons zien. Het definitieve 

plaatje is afhankelijk van de invulling van de 

vacatures.  

  

  
 

 
 
 
  

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 Mariska Mariska Mariska Mariska Mariska 

3-4 Vacature & 
Meta 

Vacature & 
Meta 

Vacature & 
Meta 

Vacature & 
Meta 

Vacature  

5-6 Vacature Vacature Vacature Vacature/ 
Luuk (o) 

Luuk 

7-8 Luuk Luuk, Sanne 
(m) 

Sanne Sanne Sanne 

Extra 
begeleiding 

Annemarie Annemarie 
 

Annemarie 
 

Toolgroep x Luuk (m) x Luuk (m) 
 

IB Sanne Sanne X X x 

Directie Karlijne Karlijne 
(wisselend) 

Karlijne 
(wisselend) 

Karlijne x 

Welkom 

 

Agenda 

Maart  
❖ 30 maart GMR vergadering  

 

April 

❖  5 april studiedag      vrij  

❖ 12 april  MR vergadering  

❖ 14 april paasviering  

❖ 15 april  Goede vrijdag    vrij 

❖ 18 april  Pasen       vrij  

❖ 25 april Meivakantie  

 

Jarigen 

Maart  

❖ 19 maart  Karlijn  12 jaar  

❖ 22 maart Femm    5 jaar  

❖ 30 maart Bram    5 jaar 

 

April  

❖ 5 april Kacper   9 jaar  

❖ 9 april Cloë   12 jaar  

❖ 10 april Duuk    5 jaar  

 

Bijlagen 

❖ Kanjer Info – doebladen 1/2/3 

❖ Kanjer Info – doebladen 4/5 

❖ Kanjer Info – doebladen 6/7/8 
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Kamp  
Dit jaar gaan we op kamp met groep 5 tot en met 

8. Daar kijken we enorm naar uit. Wel blijkt dat de 

kosten enorm toegenomen zijn. De bijdrage die 

aan ouders gevraagd wordt is niet meer 

kostendekkend. Voor dit jaar hebben we ervoor 

gekozen om het kamp wel door te laten gaan en 

als school hierin extra bij te dragen. Maar dit is 

geen structurele oplossing. Samen met de 

ouderraad en MR gaan we kijken hoe we dit 

vanaf volgende schooljaar willen gaan 

vormgeven. Heeft u nog goede suggesties en 

ideeën, of wilt u mee denken met ons? Laat het 

ons weten!   
  

Week van het lezen  
Komende week is het de week van het 

LEESPLEZIER. We hebben van onze uitgever een 

box met leescadeautjes gekregen om uit te 

pakken met onze kinderen. De pakketten zijn 

bestemd vanaf groep 4. We hebben er zin in!  

“Waarom is het belangrijk om je kind of tiener 

aan te moedigen om te lezen? Het maakt een 

groot verschil in het leven van kinderen en 

jongeren of ze lezen of niet. Want lezen is 

noodzakelijk voor leren, zeker het leren op 

school. Wie goed leest en verhalende en 

informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen 

en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? 

Nee, verhalen en gedichten helpen je kind en 

tiener ook om zich beter in te leven en om meer 

begrip te hebben voor anderen. Zo 

komen zij beter mee in de samenleving.”( 

https://www.debibliotheekopschool.nl/)  
  
  
  

Rapporten  
Het 2e  rapportgesprek heeft afgelopen week 

gelukkig weer plaatsgevonden op school. Het was 

fijn om alle ouders weer in de school te hebben. 

Beter dan via een beeldscherm. Mocht het 

rapport goed bekeken zijn geef het rapport weer 

mee zodat we het goed kunnen bewaren. 
 

  

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.debibliotheekopschool.nl/
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MFA 

Onverwacht positieve wending in de ontwikkeling 

van de MFA! Afgelopen periode is er achter de 

schermen hard gewerkt om de MFA 

Brakel/Zuilichem door te zetten. Wij kunnen u 

melden dat er grote vooruitgang is geboekt. Wij 

zullen u, omdat komende tijd ontwikkelingen 

elkaar in rap tempo zullen gaan opvolgen, via 

onze kanalen regelmatig over de voortgang 

rondom de MFA informeren. Trots en blij dat wij 

u hierover kunnen informeren, Stuurgroep MFA. 

 

ADVERTORIAL: Doorbraak MFA Brakel 

(bommelerwaardgids.nl) 

MFA Brakel - Projectoverzicht - Buro Kade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bommelerwaardgids.nl/nieuws/algemeen/advertorial-doorbraak-mfa-brakel/
https://www.bommelerwaardgids.nl/nieuws/algemeen/advertorial-doorbraak-mfa-brakel/
https://www.burokade.nl/projecten/mfa-brakel/
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Even voorstellen 

Dag allemaal!  

Graag stel ik mijzelf voor. Ik ben Daphne Brouwer 

– Van Voorst en ik kom in de periode 7 maart tot 

en met 22 april in totaal 10 dagen stage lopen 

hier op school. Deze stage is een onderdeel van 

het zij-instroomtraject voor leerkracht primair 

onderwijs waar ik nu mee bezig ben. Ik zal 

wisselend op de maandag en donderdag 

aanwezig zijn in groep 1-2-3.  

In het kort wat informatie over mijzelf: ik ben 36 

jaar en woon in Rossum met mijn man en 3 

zoontjes van 5, 3,5 en 1 jaar oud. Ik houd erg van 

het buitenleven en wandel, fiets en tuinier heel 

graag. Daarnaast houd ik van paardrijden, 

muziek, lezen en gezellig uit eten gaan, bij 

voorkeur in Den Bosch! Wellicht tot snel op 

school.  

Hartelijke groet, Daphne. 

 

Nieuws uit de toolgroep 
Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat! 

De kinderen van de toolgroep hebben hun eerste 

project afgerond en de presentaties zijn gegeven. 

De resultaten mogen er zeker zijn! Knap wat alle 

kinderen hebben gemaakt. Op naar het volgende 

project!  
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Kanjertraining 

Kanjertaal voor ouders 

Laat merken dat je kind waardevol is. Geef 

geregeld oprechte complimenten of zeg 

waarderende woorden. Kinderen hebben 

dagelijks waardering (voeding) nodig.  

Kinderen groeien in zelfvertrouwen en positief 

bewustzijn als zij worden aanvaard zoals zij zijn. 

Hun ‘liefdestank’ wordt door de opvoeders 

gevuld. Waarderende woorden, een knuffel of 

een aai over de bol, tijd en aandacht aan je kind 

besteden, een klein presentje of je kind willen 

helpen doen wonderen (uit ‘de 5 talen van de 

liefde van het kind’).  

Agressieve, bazige kinderen zijn erg gevoelig voor 

complimenten “Vliegen vang je met stroop en 

niet met azijn.” Complimenten verbeteren de 

sfeer thuis. Het onderling vertrouwen neemt toe. 

Zo voorkom je negatieve beelden over elkaar. 

 

Lentekriebels 

De lente staat voor de deur, en de daarbij 

behorende lentekriebels. Wij als school staan 

hierbij ook stil. De Week van de Lentekriebels is 

een nationale projectweek voor het speciaal- en 

basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een 

week lang les over weerbaarheid, relaties en 

seksualiteit. De week van de Lentekriebels zal 

plaatsvinden van 28 maart tot en met 1 april. 

Kinderen voor Kinderen - Lentekriebels 

(songtekst) - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4rxVnvIaYQ
https://www.youtube.com/watch?v=T4rxVnvIaYQ

