
Nieuws van de directie

De eerste weken van het nieuwe

schooljaar zijn omgevlogen. De zomer

maakt plaats voor de herfst en wij

vragen uw aandacht voor de

verkeerssituatie rondom de school. Ook

de voorbereidingen voor de

kinderboekenweek zijn in volle gang.

Adjunct directeur

Ik ben blij u te kunnen melden dat we een

nieuwe adjunct directeur hebben

aangesteld. Zijn naam is Max van den Berg

en hij zal op 1 december op de Brakken

starten. Onderstaand stelt hij zich kort aan

u voor.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Mijn naam is Max van den Berg en per 1

december zal ik werkzaam zijn als

adjunct-directeur op de Brakken. Naast

deze rol, zal ik ook 1 dag per week voor de

klas staan.

Op dit moment ben ik teamleider en

leerkracht op de Fonkel in Tilburg. Ik woon,

samen met mijn vrouw Evi en dochter Dani

in Tilburg. Mijn vrije tijd besteed ik graag

aan mijn gezin, familie en vrienden.

Ik heb ontzettend veel zin om op de Brakken

te starten. De eerste weken zullen in het

teken staan van ontmoeten en het leren

kennen van de school, het team, de

kinderen en de ouders!

Mocht u meer over mij willen weten: ik

praat graag met u verder onder het genot

van een kop koffie!

Tot snel,

Max van den Berg

Intern begeleider

Zoals u weet, is met het vertrek van Marieke

als intern begeleider een vacature ontstaan,

die nog niet is ingevuld. De groepsleerkracht

is nu het eerste aanspreekpunt voor de zorg.

Zij/hij zet de vraag dan intern/extern uit en

komt vervolgens met een passend onderwijs.

Bedankt

Namens u allen wil ik Marieke graag enorm

bedanken voor haar inzet, betrokkenheid en

deskundigheid. In de afgelopen jaren heeft

zij een grote bijdrage geleverd aan de

leerlingenzorg en de schoolontwikkeling op

de Brakken. Nogmaals dank en heel veel

werkplezier bij Onderwijs Maak je Samen.



Van Marieke

Via deze weg wil ik alle ouders bedanken

voor de fijne samenwerking van de

afgelopen jaren. Het is tijd om mijn fijne

werkplek, collega’s, kinderen en de school

achter me te laten. Met veel plezier heb ik

op de Brakken gewerkt, ik kijk terug op een

mooie tijd en daar hebben jullie als ouders

een belangrijk aandeel in gehad. Wie weet

komen we elkaar weer eens ergens tegen!

Warme groet Marieke

Verkeer

Vanuit de oudervereniging vinden wij het

belangrijk om actief mee te denken rondom

het thema verkeer. Enkele voorbeelden zijn:

de praktische lessen die de leerlingen

krijgen rondom thema verkeer, hoe

organiseren we de verkeersveiligheid bij een

schoolreisje, denk aan vertrek en aankomst

momenten, maar ook een stukje

verkeersveiligheid rondom onze school.

Het zal niemand ontgaan zijn, dat het rond

de haal- en brengtijden van KOC de Brakken

erg druk is met allerlei vormen van verkeer.

We willen u vragen om zich aan de

verkeersregels te houden en rekening te

houden met verkeersdrukte. Hier zijn we

met zijn allen verantwoordelijk voor.

Enkele aandachtspunten:

● We zien dat veel kinderen vaak

met de auto voor de school

gebracht en gehaald worden. Zo

creëer je een soort 'kiss & ride

zone' bij de school en dit levert

gevaar op voor alle kinderen

(kinderen die tussen de wachtende

rij auto's moeten gaan oversteken)

● Parkeer uw auto alleen op plekken

die daarvoor bedoeld zijn;

parkeervakken bij school,

Schoorveken, Houtelaar, Pius X

straat, of het burgemeester

Sweensplein.

● De straat voor de school is een

eenrichtingsstraat. Dit houdt in dat

u hier aan de kant bij de Mosselaar

in mag rijden en aan de kant bij de

Schoorveken eruit mag rijden.

● Op de stoeprand bij de Mosselaar is

er sprake van een gele streep zoals

u weet mag u hier niet parkeren.

In het nieuwe schooljaar zullen de

wijkagenten hierop controleren. Laten we er

met elkaar een fijn en een verkeersveilig

schooljaar van maken. Zodat onze kinderen

allemaal veilig naar en van school kunnen

komen!

Binnenkort zal de verkeersactie ‘Op Voeten

en Fietsen naar school’ weer gehouden

worden, hierover zullen we op korte termijn

informeren.



Kom ook 'op voeten en fietsen

naar school'

Van 10 tot en met 14 oktober wordt op onze

school de actie 'op voeten en fietsen naar

school' gehouden.

Doordat veel ouders hun kind(eren) met de

auto brengen en halen, wordt het er in de

omgeving van school en op de schoolhuis

route niet veiliger op. Dit kan voor andere

ouders weer een reden zijn om de kinderen

ook met de auto te brengen en te halen,

waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.

Wij willen het belang van fietsten of lopend

brengen en halen nog eens onder de

aandacht brengen, juist om alle kinderen

elke dag weer veilig thuis te laten komen.

De kinderen van alle klassen kunnen

gedurende deze week stickers sparen voor

elke dag dat zij lopend of fietsend naar

school komen. Ook als je met de auto komt

kun meedoen: parkeer de auto wat verder

weg van de school en loop samen het laatste

stuk. Na afloop van de actie worden alle

stickerkaarten verzameld en wordt er een

klas als winnaar uitgeroepen.

U doet toch ook mee?

Typen

Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook

straks op de middelbare school steeds vaker

gebruik van de computer. Leren typen met

tien vingers zonder naar het toetsenbord te

kijken vinden wij een belangrijke

vaardigheid om aan te leren. Om die reden

bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid

aan na schooltijd een typecursus van de

Typetuin te volgen.

Cursus: blind leren typen met tien vingers

inclusief examen.

Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8.

Start cursus: maandag 31 oktober 2022

15:45uur.

Locatie: Basisschool De Brakken,

Burgemeester Sweensplein 7 5121 EM RIJEN

Prijs: €185,-

Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden

(kies voor de rechter variant, klassikaal)

Meer informatie:

https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022

www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen

9:00 en 17:00 uur naar 013-5220579.

Let op: De cursus heeft al voldoende

aanmeldingen en gaat dus in principe door.

Er zijn echter nog een paar plaatsen

beschikbaar. Wees er dus snel bij want

vol=vol!

Stagiaires

Ook dit jaar werken we op school weer met

diverse stagiaires. Ze stellen zich graag aan

u voor. Mocht u hierover vragen hebben dan

kunt u contact opnemen met Ingrid van den

Groenendal.

Ik zal mezelf even voorstellen: mijn naam is

Jelle van Kuijk, ik ben 17 jaar oud en kom

uit Rijen. Ik zit in mijn eerste jaar van de

http://www.typetuin.nl/aanmelden
https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022
http://www.typetuin.nl/


pabo aan Avans te Breda. Ik heb voor deze

opleiding gekozen omdat ik kinderen super

leuk vind en het belangrijk vind dat kinderen

goed onderwijs krijgen in Nederland.

Daarnaast vind ik het heel interessant om te

weten wat er precies rond gaat in het hoofd

van een kind.

In mijn vrije tijd kun je me veel op het

voetbalveld vinden in Rijen, ik sport daar al

10 jaar. Voor de rest hou ik ervan om met

vrienden leuke dingen te doen, zoals gamen

of lekker feesten. Ik kijk er super veel naar

uit om bij jullie stage te mogen lopen.

Mijn naam is Mandy Gouw.

Ik ben 3
de

jaar student op de opleiding

onderwijsassistent. Ik ben 18 jaar oud,

geboren op 6 oktober 2003.

Leuk feitje over mij is dat ik ongeveer 4 jaar

in Italië heb gewoond. Ik loop dit jaar stage

in groep 7 bij juffrouw Renée en ik heb het

erg naar mijn zin. Na deze opleiding wil ik

doorstuderen om Engels docent te worden.

Mijn naam is Tara Jansen.

Ik volg de opleiding voor onderwijsassistente

op het ROC in Tilburg.

Ik woon in Rijen met mijn moeder, vader,

zus en hond Beks. Mijn hobby’s zijn:

paardrijden, sporten, wandelen en nieuwe

dingen leren. Mijn eigen paardje heet Boy

en is 18 jaar, ik heb hem al 7 jaar. Dingen

die ik leuk vind om te doen: uit eten gaan,

afspreken met vrienden.

Mijn droombaan is: docent biologie.

Mijn naam is Margot Josten en ik zit in mijn

1
e

jaar pabo op Avans hogeschool in Breda.

Gedurende dit schooljaar kom ik

verschillende weken stage lopen bij jullie op

school.



Ik ben 19 jaar oud en woon in Gilze. In mijn

vrije tijd ben ik met veel verschillende

dingen bezig, ik vind het leuk om te

wandelen, met vrienden af te spreken,

creatief en muzikaal bezig te zijn. Daarnaast

lees ik ook heel wat boeken per jaar.

Ik heb nog geen eerdere ervaring gehad met

stage lopen. Ik heb voor de pabo gekozen,

omdat ik mezelf graag wil inzetten om

kinderen te helpen met zichzelf te

ontwikkelen. Ik kijk uit naar mijn stage en

om nieuwe dingen te leren.

Ik hoop op een leuk en leerzaam schooljaar!

Graag zou ik mijzelf kort willen voorstellen.

Mijn naam is Anouk Pulles, ik ben 19 jaar

oud en woon in Tilburg. In mijn vrije tijd

vind ik het leuk om met vriendinnen af te

spreken en spendeer ik veel tijd met mijn

puppy. Daarnaast werk ik in de weekenden

achter de bar in een restaurant.

Ik ben eerstejaars Pabo student en dit volg

ik op Avans Breda en aankomend jaar kom ik

gezellig bij jullie stage lopen! Hiervoor heb

ik de opleiding onderwijsassistente gedaan

(en behaald), waardoor ik al heel wat

ervaring heb in het onderwijs. Ik heb één

jaar bij de kleuters gestaan, en twee jaar in

de middenbouw. Tot nu toe ligt mijn

interesse het meeste bij de middenbouw.

Mijn passie ligt echt bij het helpen en

begeleiden van kinderen, het maakt me erg

blij wanneer we samen een doel hebben

behaald. Met kinderen heb ik veel geduld en

bouw ik snel een band op. Ik ben makkelijk

in de omgang, niet bang om vragen te

stellen en erg leergierig. Ik hoop veel te

kunnen leren op deze school en verheug me

erop om iedereen te ontmoeten.  Tot snel !



Dit jaar kom ik bij jullie stage lopen en

daarom wil ik mijzelf even kort voorstellen.

Ik ben Maxime Weijters, 22 jaar en

woonachtig in Tilburg Reeshof. Momenteel

zit ik in mijn eerste jaar PABO op Avans

hogeschool te Breda.

Stagelopen is voor mij niet nieuw. Ik heb

ondertussen 5 jaar ervaring met stagelopen

in het basisonderwijs, 3 jaar als

onderwijsassistente en 2 jaar als PABO

studente. De enige groep die ik nog niet heb

gehad is groep 7.

In mijn vrije tijd geef ik elke vrijdagavond

zwemles aan kinderen in de leeftijd van 4

t/m 12 jaar dit doe ik bij de

Reddingsbrigade Tilburg’98. Bij dezelfde

organisatie volg ik ook twee keer in de week

onderwaterhockey training. Verder werk ik

iedere dinsdagavond, woensdagavond en

zondag bij de Coolblue bij de afdeling

retouren. Ook vind ik het leuk om te haken

en dan voornamelijk knuffels.

Ik kijk er naar uit om stage te komen lopen

en kennis te maken met het hele team.

Beste allemaal! Ik ben Kiara van der

Stokker, ben 18 jaar, kom uit Tilburg en doe

voor de tweede keer de pabo. Vorig jaar heb

ik ook het eerste jaar gedaan op Avans.

Helaas ben ik toen gezakt door de toetsen,

waardoor ik nu het jaar opnieuw doe. Ik heb

dus al een jaar stage-ervaring binnen deze

opleiding. Vorig jaar heb ik stage gelopen in

groep 1/ 2 en groep 7. Hier heb ik al veel

ervaring op gedaan.

Daarvoor heb ik de havo afgerond op het

Theresia lyceum in Tilburg. Ik heb voor mijn

huidige bijbaan in de horeca heb ik 2 jaar

zwemles gegeven. Hier heb ik zowel mijn

BHV als mijn EHBO-diploma gehaald.

Ik ben graag creatief bezig en lees ook veel.

Ook voorlezen vind ik heel leuk.

Ik heb super veel zin om weer stage te

mogen lopen en iedereen daar te leren

kennen. Ik ben een sociale meid die veel

vragen stelt en graag wil leren.

Hopelijk tot snel!



Ik zal mezelf even kort voorstellen: mijn

naam is Rabia Yesil, ik ben 18 jaar oud en

kom uit Tilburg.

Ik zit in mijn eerste jaar van de pabo aan

Avans te Breda. Ik heb gekozen voor deze

opleiding omdat het werken met kinderen

me erg leuk lijkt, elke dag wat anders.

Daarnaast lijkt me de verantwoording die je

krijgt als juf of meester zijnde iets moois.

In mijn vrije tijd houd ik ervan mezelf bezig

te houden met het lezen van boeken, ook

houd ik me graag bezig met fotografie.

Ik kijk er enorm naar uit om stage te komen

lopen bij jullie op school en kennis te

kunnen maken met het docentschap in het

basisonderwijs en met jullie en de kinderen

natuurlijk!

Mijn naam is Renske Gerrits, ik ben 17 jaar

en ik kom uit Gilze. Ik ben een eerstejaars

student op de PABO aan Avans in Breda. Dit

jaar kom ik bij jullie op school stage lopen,

dus bij deze stel ik mijzelf even voor!

In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan

lezen en daarom verheug mij ook erg op het

voorlezen in de klas. Daarnaast ben ik in het

weekend ook te vinden bij de scouting. Daar

ben ik sinds vorig jaar leiding bij de bevers.

Op zaterdagochtend sta ik daar gezellig

spelletjes te spelen met kinderen van 4 jaar

tot 6 jaar. De stage is voor mij nog nieuw,

maar het plezier om met kinderen te werken

zeker niet!

Daarnaast heb ik ook nog een paar

bijbaantjes. Twee avonden in de week werk

ik bij een supermarkt in Gilze en één avond

per week werk ik in Cultureel Centrum de

Schakel. Voor deze opleiding heb ik de Havo

gedaan aan het Theresialyceum in Tilburg. Ik

kwam er al snel achter dat het vak

leerkracht echt iets voor mij zou zijn en nu

sta ik hier!

Ik verheug mij erg op de stage en natuurlijk

op de samenwerking met het hele team. Ik

kijk er naar uit om jullie en alle kinderen

van de Brakken te ontmoeten!  Tot snel!


