
Nieuws van de directie

Inmiddels is Sinterklaas weer voorbij en

staat Kerstmis voor de deur. We hebben

genoten van het bezoek van Sinterklaas aan

onze school. Fijn dat hij ook een cadeautje

voor de school meenam: Max, de nieuwe

adjunct-directeur.

Wij wensen u een fijne december toe en

de volgende nieuwsbrief verschijnt op 23

december

Cor Diepstraten (directeur)

Max van den Berg (adjunct-directeur)

Overlijden Monique Lensing

We hebben het verdrietige bericht

ontvangen dat onze oud-collega Monique

Lensing op 61 jarige leeftijd onverwacht is

overleden. Monique was als

onderwijsassistent de afgelopen 4 jaar

vooral werkzaam in de groepen 4, 5 en 6.

Ook was ze betrokken bij het organiseren

van diverse vieringen, georganiseerd door de

Evenementencommissie van de Brakken.

We hebben haar leren kennen als een

hardwerkende, fijne

collega en lieve

enthousiaste juf voor onze

leerlingen. Samen met

leerlingen werden er

heerlijke gerechten

gemaakt in de

schoolkeuken, bv voor de

afsluiting van een

Projectweek. We zullen

haar missen en wensen de

nabestaanden veel sterkte toe.

Nieuwe juf groep 7

In de nieuwsbrief van 11 november meldden

wij u al dat er een opvolger is gevonden

voor meester Vincent (meester Vincent

wordt op onze school intern begeleider).

Inmiddels mogen we de naam bekendmaken

van onze nieuwe collega. Haar naam is

Chantal van Seeters en zal starten op 1

februari. Ze zal op maandag, dinsdag en

woensdag in de groep zijn. Chantal is een

ervaren juf en werkt op dit moment op een

basisschool in Breda. In een van de volgende

nieuwsbrieven zal ze zich aan u voorstellen.

Dag Sinterklaasje

Op donderdag 1 december was het zover:

het grote bezoek van Sinterklaas aan de

Brakken. Hij kwam aan met een heuse

brandweerwagen en ging vervolgens de

school in. Sinterklaas bracht een bezoek aan

de groepen 1-2. Daarna kwamen de kinderen

van de groepen 3-4-5 bij elkaar in de

theaterzaal. Daar werden optredens

verzorgd voor de Sint.Sinterklaas heeft

genoten!

Tegelijkertijd was de bovenbouw druk bezig

met het uitpakken van de surprises en het

voorlezen van de gedichten. Dankjewel

Sinterklaas en tot volgend jaar!



Leerlingenraad 2022-2023

Meester Cor heeft op 28 november een

vergadering en lunch gehad met de

leerlingenraad. Het was een geslaagde

vergadering. Er zijn goede plannen uit

gekomen! Hierover later meer.

Wensboom Op Den Alpe Rijen

In de week van 12 december staat er op de

Brakken een wensboom op het leerplein van

de groepen 7 en 8. Deze wensboom wordt

geplaatst door Stichting Op Den Alpe Rijen

en is onderdeel van een project in groep 7.

Deze stichting steunt mensen met kanker en

geeft voorlichting op basisscholen in onze

gemeente. Uit ervaring blijkt namelijk dat

er rond de ziekte kanker nog vaak een taboe

heerst. Zij willen proberen dit taboe te

doorbreken. Kinderen uit klassen waar zij

eerder voorlichting hebben gegeven, hebben

dit als zeer positief ervaren. Er kwamen

ontzettend veel vragen uit de klas. Helaas

komt bijna ieder kind op een manier wel in

aanraking met kanker. Uiteindelijk hoopt de

stichting iets voor de kinderen te kunnen

betekenen door het beantwoorden van deze

vragen, maar ook door de wensboom. In

deze wensboom kunnen de kinderen uit

groep 7 een wens hangen voor iemand die

zij kennen met kanker. Later wordt bekeken

welke wensen gerealiseerd kunnen worden.

Kijkt u gerust eens op de site voor meer

informatie: www.opdenalperijen.nl

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.opdenalperijen.nl/
http://www.muzeij.nl
http://www.muzeij.nl


Dag van de Techniek Gilze

Wist je dat techniek niet alleen maar

machines bouwen is?

Techniek is veel meer dan dat!

Ben jij geïnteresseerd in techniek en wil je

er meer te weten over komen? Kom dan

naar  de Dag van de Techniek in Gilze waar

presentaties en workshops worden gehouden

door verschillende bedrijven. En het

allerleukste: zelf mag je ook aan de slag

gaan! Kortom, er valt heel veel te doen en

te beleven deze dag.

Waar: Vijfhuizenbaan 10, Gilze

Wanneer: Zaterdag 14 januari 2023

Tijd: 09.00 tot 13.00 uur

Toegang is gratis

Stagiaires

Mijn naam is Fenne Kleijn.

12 jaar geleden is mijn

schooltijd begonnen op de

brakken en nu zit ik in het

eerste jaar van de

opleiding onderwijs-

assistente. Ik loop heel dit

schooljaar stage op

maandag en dinsdag in

groep 4a bij Inge. Mijn

hobby’s zijn leuke dingen doen met vrienden

en ik ben veel te vinden op stal bij mijn

paard Vivace. Daarnaast werk ik bij de Etos

in Rijen. Ik kijk ernaar uit om komend jaar

samen met de kinderen veel te mogen leren,

maar vooral ook veel plezier te maken en

een leuke tijd te hebben samen!

Ik ben Pleun van der Luit en ik ben 16 jaar.

Ik doe de opleiding onderwijsassistente in

Breda op Curio en ik zit in mijn eerste jaar.

Hiervoor heb ik op het Beatrix College

gezeten en heb ik mijn Mavo diploma

behaald. Ik loop stage in groep 1/2B bij Ilse.

Ik woon in Rijen dus de Brakken is lekker

dichtbij. Daarnaast heb ik zelf ook op de

Brakken gezeten dus vind ik het erg leuk dat

ik hier mag stage lopen. Ik blijf tot aan het

einde van het schooljaar stage lopen bij de

Brakken. Ik zit op hockey bij HCGR en ik doe

dit al 12 jaar. Naast hockey en school werk

ik bij de Albert Heijn achter de kassa. Dit

doe ik nu ongeveer 1,5 jaar. Ik vind het erg

leuk om stage te lopen dus ik kijk erg uit

naar de rest van het jaar.



Meidendag op dinsdag 3 januari

Op dinsdag 3 januari 2023 organiseert

R-Newt een meidenmiddag (14:00 uur -

18:00 uur) voor meiden uit groep 7,8 en de

brugklas die woonachtig zijn in de gemeente

Gilze-Rijen. In de afbeelding hieronder vindt

u meer informatie.


