
Nieuws van de directie

Vanaf nu staan ook onze nieuwsbrieven op

de website van de school: www.brakken.nl

De moeite waard om eens te bezoeken.

De strooipieten zijn geweest, de schoentjes

zijn gevuld en nu zijn we in afwachting van

de komst van Sinterklaas op 1 december a.s.

(hierover ontvangt u nog bericht). Op 1

december start ook onze nieuwe adjunct

directeur Max van den Berg.

Ik wens u allen mooie december weken toe

en de volgende nieuwsbrief verschijnt op

vrijdag 9 december a.s.

Cor Diepstraten

(directeur)

Poort Gagelrijs

De poort aan de Gagelrijs zal miv maandag

a.s. weer open zijn. Dit doen we om de

bereikbaarheid van de school en de

veiligheid te vergroten tijdens de

bouwwerkzaamheden. Dit is een tijdelijke

maatregel en wordt opgeheven op het

moment dat de wegwerkzaamheden gereed

zijn.

Leerlingenraad 2022-2023

Na spannende verkiezingen zijn in de
leerlingenraad 2022-2023 gekozen:

groep 6A: Tygo Quirijnen
groep 6B: Imme Wens
Groep 6C: Iris Meester
Groep 7A: Janne Heule

Groep 7B: Merel Boonman
Groep 8A: Janey van Looff
Groep 8B: Abel Oomens

Op 28 november a.s. is de leerlingenraad
uitgenodigd bij meester Cor voor een lunch
en de eerste kennismaking.

Informatie van de MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 8

leden; 4 ouders en 4 leerkrachten. In het

huidige schooljaar 2022-2023 komen we 6

keer bij elkaar. De eerste vergaderingen

waren op 26 september en 14 november. De

notulen hiervan zijn op de website te

vinden. Hieronder volgt een overzicht van

de geplande vergaderingen en de specifieke

onderwerpen die hierin aan bod zullen

komen.

● Vergadering van de MR: 17 januari

Tijdens deze vergadering zal onder andere

de begroting worden vastgesteld.

● Vergadering daarna: 20 maart

Hierin zullen we de statuten en het

reglement van de MR nazien en ook de

schoolanalyse van de middenopbrengsten

van de CITO behandelen.

Er staan hierna vergaderingen gepland op 9

mei en 4 juli. Over de onderwerpen van

deze vergaderingen zullen we in een

volgende update verder uitweiden.

http://www.brakken.nl


Mocht u ons willen bereiken dan kan dat via

mailadres: mr@brakken.nl

Namens de MR,

Martijn Nelemans

Voorzitter

Ophalen sportsCool

Graag vraag ik u vriendelijk uw kind op te

halen van sportsCool buiten de poort van de

school. Dit om onnodige verwarring met de

bso te voorkomen: hartelijk dank.

Voorstellen Riannette Schuiling

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is

Riannette Schuiling en ik woon in Klaaswaal.

Dit is een klein dorpje in de Hoeksche Waard

(onder Rotterdam). Ik ben getrouwd en

samen met mijn man hebben we vier

kinderen.

Inmiddels heb ik op veel scholen gewerkt

zowel in steden als in dorpen. Ook binnen

het speciaal onderwijs heb ik op meerdere

scholen ervaring opgedaan. Ik ben begonnen

als leerkracht. Al snel werd ik intern

begeleider en momenteel ben ik directeur

van twee basisscholen. Het werk als intern

begeleider spreekt mij nog steeds aan en

daarom vind ik het leuk om dit ernaast te

doen.

Komende periode werk ik één dag per week,

doorgaans op woensdag als interim intern

begeleider op de Brakken. Ik zal mij

voornamelijk richten op de groepen 1 tot en

met 5. Voor mij is het een uitdaging om met

de leerkracht mee te denken in wat goed is

voor uw kinderen en leerkrachten hierin te

ondersteunen. Tenslotte draait alles om de

kinderen op school.

Opvallend vond ik de manier waarop ik ben

ontvangen op deze mooie school. Zeer

positief! Het lijkt me fijn om u ook te

ontmoeten. Vanzelfsprekend mag u mij ook

gerust opzoeken. Ik heb veel zin in het

werken op deze school en ik kijk uit naar

een prettige samenwerking met het team,

kinderen en u als ouder(s).

Graag tot ziens!

Riannette Schuiling

r.schuiling@brakken.nl



Het 46e Grote NBSB Basisscholen

JeugdSCHAAK-toernooi

Hallo basisschool schakers,

Op zaterdag 15 april 2023 wordt het

jaarlijkse Basisscholentoernooi

Jeugdschaken georganiseerd.

Je kunt mee doen met een team van vier

spelers.

Plaats: Sint-Oelbertgymnasium Warandelaan

3 - 4904 PA Oosterhout, achteringang.

Drie van de bovenste teams mogen meedoen

aan de Brabantse Schoolschaak

kampioenschappen, die daags erop op

zondag 16 april 2023 eveneens in het

Sint-Oelbert gymnasium worden gespeeld.

Aanmelden: In principe tot en met zaterdag

15 april 2023, 09:30u, maar maximaal 45

teams, dus om teleurstellingen te

voorkomen graag zo snel mogelijk opgeven

Aanwezig: 9.30 uur

Toernooi van 10:00 – 17:00 uur

Einde omstreeks 17:30 uur

Kosten: € 20,- per team ( 4 leerlingen)

Opgeven via jouw school

Organisatie: namens de NBSB: Harry,

districtsjeugdleider district Breda,

dag-organisatie schaakvereniging Rode

Lopers Oosterhout.

Start nieuw kinderdagverblijf

Met trots en enthousiasme kunnen wij

mededelen dat onze partner Muzerij gaat

uitbreiden met een kinderdagverblijf.

Op locatie De Vlinder, gehuisvest aan de

Tuinstraat 15 te Rijen (in de St.

Jozefschool), is al een peuterspeelgroep en

BSO aanwezig. Op deze locatie zal een

kinderdagverblijf (KDV) met een verticale

groep (0-4 jarigen) worden toegevoegd. Een

hele mooie uitbreiding voor Muzerij en

Nuwelijn op een prachtige locatie.

De start van KDV De Vlinder zal zijn op 16

januari 2023.

Ouders die op zoek zijn naar kleinschalige,

persoonlijke kinderopvang kunnen vanaf

heden via onze website www.muzerij.nl

inschrijven. N.a.v. deze aanmeldingen zal er

z.s.m. telefonisch contact worden

opgenomen om de eventuele definitieve

plaatsing te bespreken. De registraties

zullen op basis van inschrijfdatum worden

behandeld.

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de locatieleider van De

Vlinder, Daniëlle Haverhals

06-82534493/d.haverhals@muzerij.nl

http://www.muzeij.nl



