
 
 
 

Nieuwsbrief mei 2022 
 
Inloopochtend en koffiepraat 
We vonden het fijn dat er zoveel ouders 
tijdens de inloopochtend van 7 april tijd vrij 
konden maken om in de klas van hun 
kind(eren) te komen kijken. Ook het 
warme kopje koffie/thee erna smaakte 
vanwege het koude weer extra lekker. 
Gezellig dat jullie er waren.  
De volgende inloopochtend is a.s. vrijdag 
1 juni. Graag tot dan! 
 
Reserve kleding gevraagd 

Onze jongste leerlingen hebben wel eens 
'een ongelukje' op school. Om hen te 
kunnen verschonen, zijn we op zoek naar 
reservekleding. Heb je thuis kinderkleding 
(groep 1/2/3) liggen die je niet meer nodig 
hebt, houden we ons aanbevolen. We 
kunnen vooral broeken (joggingbroeken), 
sokken en onderbroeken (jongens/meisjes) 
goed gebruiken.  

 
Samenwerking muziekgebouw Eindhoven en het Philips Harmonie 
Orkest.  
Een aantal weken geleden hebben Miriam, Oxana en Ingrid 
samengezeten met een paar collega’s van de Reis van Brandaan 
(SBO), basisschool Fellenoord en een aantal mensen van 
muziekgebouw Eindhoven.    
Wij willen samen een hele gave voorstelling maken. Het idee is om alle 
groepen een tekening te laten maken over het thema: ‘vrijheid’. Het 
onderwerp vrijheid wordt in alle groepen besproken. Wat betekent 
vrijheid voor jou? Vrijheid zal door ieder kind anders geïnterpreteerd 
worden en alles is ook goed. Die tekeningen worden dan nog eerst 
aangepast door e en illustrator zodat het bewegende beelden worden. 
Deze beelden worden uiteindelijk geprojecteerd in het muziekgebouw en 
het Philips Harmonie Orkest zal er muziek bij maken.     
Op dinsdag 21 juni mogen we allemaal bij deze voorstelling zijn om het 
resultaat te bekijken!  De exacte tijd weten we nog niet maar het is 
hoogstwaarschijnlijk tijdens schooltijden.  
Over de verdere ontwikkelingen houden we jullie natuurlijk op de hoogte. 
 
 

Agenda mei 

25-04 t/m 06-05: Meivakantie 

18-05: Groep 8 rapport 

20-05: Groep 1 t/m 4 middag vrij  

25-05: Groep 8 oudergesprekken 

25-05: Nieuwsbrief juni 

26-05: Hemelvaartsdag 

27-05: Vrije dag 

 

Bijlagen: 

• Vacature 

MedenzeggenschapsRaad 

(MR) 

• Inschrijfformulier avond-

4daagse. 

• Nieuws van de Mediacoach 

NL 

• Nieuws van de Mediacoach 

ENG 

• Lumens hulp 1 

• Lumens hulp 2 



 
 
 
Vakantierooster 2022-2023 
De MR heeft een positief advies gegeven over het vakantierooster en de 
planning met betrekking tot vrije middagen en studie(mid)dagen. 
Dit rooster vindt u hieronder en op onze Website. 
Inmiddels is het ook opgenomen in de Agenda op Ouderportaal. 
Over de vrije middagen van groep 1 tot en met 4 wordt u te zijner tijd 
door ons geïnformeerd. 
 

Herfstvakantie  Ma 24-10-2022 t/m vr 28-10-2022  

Kerstvakantie  Ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023  

Voorjaarsvakantie  Ma 20-02-2023 t/m vr 24-02-2023  

Pasen  Ma 10-04-2023   

Meivakantie  Ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023  

Hemelvaart  Do 18-05-2023 en vr 19-05-2023  

Pinksteren  Ma 29-05-2023 t/m vr 02-06-2023  

Zomervakantie  Ma 17-07-2023 t/m vr 25-08-2023  
  
Extra vrije middagen voor alle kinderen (gr 1-8):   
Vrijdagmiddag  23-12-2022  Kerst             
Vrijdagmiddag 17-02-2023   Carnaval            
Vrijdagmiddag 21-04-2023   Koningsspelen    
Vrijdagmiddag 14-07-2023   Laatste schooldag     

 
Studiedagen:  

• Woensdag 05-10-2022  

• Dinsdag 06-12-2022 

• Maandag 30-01-2023  

• Vrijdag 24-03-2023  

• Vrijdag 30-06-2023  

 
 
BINGO! 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie 
kunnen lezen dat we op school bezig zijn 
met duurzaamheid.  
Alle groepen hebben een bingo-kaart 
gekregen.  
De eerste groepen hebben al BINGO.  
En bij Bingo hoort natuurlijke een prijs!  
Alle kinderen krijgen een dopper met 
daarop het logo van de school én hun eigen 
naam.  
Hiermee willen we de kinderen stimuleren om geen pakjes drinken meer 
mee naar school te nemen, maar natuurlijk hun eigen dopper.  
 



 
 
 
Notificaties in Ouderportaal 
Wij krijgen van verschillende ouders meldingen dat ze teveel notificaties 
krijgen op het Ouderportaal. 
Binnen Ouderportaal kunt u zelf instellen voor welke berichten u 
notificaties wilt. In de app kunt u dit instellen voor pushnotificaties. Zie de 
afbeeldingen hieronder. U bepaalt dus zelf welke notificaties u ontvangt. 
Let wel op, u ontvangt dan dus geen notificaties meer van dat 
onderdeel. 

 
 
Vacature MR (medezeggenschapsraad)  
Per 1 september 2022 is de MR op zoek naar een nieuw lid.  
Heb je altijd al willen meedenken over het beleid (zoals de formatie, de 
jaarplannen e.d.) van onze school?   
Vind je het leuk om jouw mening te geven over belangrijke zaken? 
Open dan snel de bijlage en reageer vóór 10 mei. We verheugen ons op 
alle inzendingen! 
Groetjes, ouders en leerkrachten van de MR 
 
Avond wandel4daagse 2022 
Van 17 tot en met 20 mei aanstaande vindt de 24e avondwandel4daagse 
plaats in Tongelre. 
Fijn dat ook dit evenement weer kan doorgaan! 
In de bijlage vinden jullie meer informatie met hierbij het strookje wat 
ingevuld en ingeleverd kan worden bij de aanmelding hier in de hal bij 
Kindcentrum De Boog op woensdag 11 mei om 12.15 uur. 
 
 



 
 
 
Nieuws van de Mediacoach 
Als bijlagen bij deze Nieuwsbrief vinden jullie het nieuws van onze 
Mediacoach Janneke van bibliotheek Eindhoven, in de Nederlandse en 
in de Engelse versie. 
Veel leesplezier! 
 
Gratis aangeboden service vanuit Lumens  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
In deze tijden van stijgende kosten kan Lumens helpen met diverse 
gratis services. 
In de bijlagen vinden jullie: 

1. Hulp bij stijgende energiekosten 
2. Ondersteuning op sociaaljuridisch gebied 

 
Onderzoek vanuit Brainport 

Onderstaande tekst (met online 
vragenlijst) is alleen bedoeld voor 
Internationale Ouders 
 

[English below] 
 
Beste ouder/verzorger, 
Brainport wil internationale ouders graag ondersteunen in de 
schoolkeuze voor hun kinderen. Bent u en/of uw partner afkomstig uit 
het buitenland en heeft u één of meer kinderen? Dan zijn wij benieuwd 
naar de manier waarop u voor een school heeft gekozen en welke 
informatie u hierbij nodig had. Graag willen we u hierover een paar 
vragen stellen via een online vragenlijst van maximaal 10 minuten. Ook 
als u nog geen schoolgaande kinderen heeft maar al wel bezig bent met 
het keuzeproces, kunt u de vragenlijst invullen. Met uw antwoorden 
helpt u ons om internationale ouders goed te informeren over het 
onderwijs in Nederland. U kunt de vragenlijst invullen in het Nederlands 
of in het Engels.  
Wilt u ons helpen door uw mening te geven?  
Klik hier om naar de vragenlijst te gaan. 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Etil, een onafhankelijk 
onderzoeksbureau. Dit bureau is verplicht om volgens de AVG met uw 

https://www.etil.nl/brainporteindhoven


 
 
 
gegevens om te gaan. Uw antwoorden worden daarom alleen anoniem 
met Brainport gedeeld en niet gebruikt voor andere doeleinden. 
Heeft u vragen over het onderzoek of problemen met het invullen van 
de vragenlijst? Dan kunt u dit laten weten via helpdesk@etil.nl, vermeld 
dan als onderwerp: Onderzoek internationale ouders en scholen. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
[English] 
Dear parent/guardian, 
Brainport would like to support international parents in their choice of 
school for their children. Are you and/or your partner from abroad and 
do you have one or more children? Then we would like to know how 
you chose a school and which information you needed. We would like to 
ask you some questions about this through an online survey, lasting no 
more than 10 minutes. You can also fill in the survey if you do not have 
school-age children yet, but are already in the process of choosing a 
school. With your answers, you help us to inform international parents 
about education in the Netherlands. You can fill in the survey in Dutch 
or in English. 
 

Would you like to help us by sharing your opinion?  
Click here to go to the survey. 
This survey is carried out by Etil, an independent research bureau. This 
bureau is obliged to handle your data according to the AVG. Your 
answers will therefore only be shared with Brainport anonymously and 
will not be used for other purposes. 
Do you have questions about the study or problems filling in the survey? 
Please let us know by sending an e-mail to helpdesk@etil.nl, mentioning 
as subject: Survey of international parents and schools. 
Thank you very much in advance for your cooperation! 
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