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Sinterklaasviering  

 

Wat een feest was het op dinsdag 4 december op de Brakken. 

De verlanglijstjes waren uit het boek van sinterklaas maar gelukkig heeft goochelaar Hakarmi 

ze allemaal weer terug in het boek getoverd. Na deze opening op de speelplaats, bracht de 

Sint en zijn pieten een bezoek aan alle klassen. Er werden optredens gegeven voor 

Sinterklaas, er werden spellen gespeeld, surprises uitgepakt. We hebben genoten van een 

geweldige feestelijke dag.  

 

 

 

 

 

 



Kerstviering 

Op woensdag 19 december 2018 heeft de kerstviering plaatsgevonden voor groep 1 t/m 8. 

De kinderen werden allemaal om 17.00 uur op school verwacht. Na aankomst zijn groep 1 

t/m 4 met hun zelf gemaakte lampion naar de kerk gelopen. Groep 5 t/m 8 bleef op school. 

Hier gingen zij de meegebrachte hapjes eten. Deze hapjes zijn gemaakt door de ouders.In 

de kerk waren waxinelichtjes aangestoken, deze stonden symbool voor de dierbaren van de 

kinderen. Bij de groep 1 t/m 4 werd de opening gedaan door juffrouw Daniëlle en bij groep 5 

t/m 8 door juffrouw Kim. Ook werd er symbolisch een doos overhandigd aan pastoor Joost 

voor de levensmiddelen die opgehaald zijn door de kinderen voor de armen mensen in onze 

gemeente. Na de opening heeft pastoor Joost een kerstverhaal verteld en daarna werd er 

met z’n allen “Niets is cooler dan kerstmis” van Kinderen voor Kinderen gezongen. Als 

afsluiting van de mis konden de kinderen nog langs de kerststal voor in de kerk lopen en 

kregen zij bij het verlaten van de kerk een langer vinger met muisjes om de geboorte van 

Jezus te vieren. Rond 18.00 uur was groep 1 t/m 4 weer op school en gingen zij de 

meegebrachte hapjes eten. Groep 5 t/m 8 had het tweede gedeelte van de avond de viering 

in de kerk. Om 19.00 uur was het einde van de kerstviering en werden de kinderen 

opgehaald. 

 

 

Carnaval 

Op vrijdag 1 Maart was de school weer omgetoverd tot de gezelligste en feestelijkste 
basisschool van Rijen, CARNAVAL op school mrt als motto: Uit de kunst. Alle kinderen, 
inclusief onze alle kleinsten uit groep 1 waren vandaag op school.  Juffrouw Karin  deed de 
opening buiten op schoolplein samen met alle kinderen en ouders die nog even waren 
gebleven. Dit jaar hadden we een extra hulp op school, De Brakken had een eigen prins en 
prinses met hofdame uitgekozen. Zij kregen voor deze dag de sleutel van de school 
uitgereikt door Juffrouw Karin en hadden voor 1 dag de leiding over de school. In de 
polonaise gingen de groepen een voor een naar binnen om daar het carnavalsprogramma te 
gaan starten. De groepen 1-2-3-4 hadden een ochtend vol met leuke dingen; hossen, 
modeshow, optredens.  

Om 12.15 uur was carnaval op school afgelopen voor de groepen 1,2,3 en 4. Zij gingen moe 
maar voldaan naar huis. De oudere groepen bleven over. Na het eten en buitenspelen waren 
de optredens voor elkaar in de gymzaal.  Alle groepen hadden op een carnavalsnummer een 
optreden voorbereid. Na de optredens werd er nog flink gedanst en gehost door docenten en 
kinderen. Alle kinderen hebben vandaag ranja, chips en snoepjes op.  Aan het einde van de 
middag is de Raad van Elf met de dansmariekes nog langs geweest. Na een woordje van de 



Prins en Prinses en een kort optreden van de dansmariekes, werd er de polonaise nog 
gelopen.  Het feestgedruis in de gymzaal stopte om half drie. Nog even opruimen in de 
klassen en om 14.45 uur was de school uit. Vakantie!!! 

Ook dit jaar was het weer een gezellige dag op school met veel blije gezichten. 

 

 
  

aankleedcommissie  
 
De aankleedcommissie heeft niet stil gezeten dit schooljaar. Met Yvon als  
Commissievoorzitter zijn we gestart met het maken van een planning. Welke 
Feestdagen vallen wanneer en wat hebben we aan versiering liggen in ons  
“hok”? Wanneer zijn dan de juiste momenten om te versieren en om  
Vervolgens weer op te ruimen? Dit werkte prima. Alle commissieleden hebben 
de geplande momenten voor een heel jaar vastgelegd en waren dus ook steeds  
aanwezig, waar nodig aangevuld met overige OV-leden, die steeds erg bereid  
waren om ons te helpen waar dat nodig was.  
 
Door het jaar heen hebben de we volgende thema’s aan bod laten komen:  
Kinderboekenweek, herfst, Halloween, Sinterklaas, Kerstmis, winter,  
carnaval, lente, Pasen en zomer.  
 
Steeds hebben we waar dat handig leek overlegd met het team van de Brakken.   
Vanuit het nieuw gevormde “evenementenbureau” is al contact gelegd met ons  
als aankleedcommissie om te bespreken hoe taken verdeeld kunnen worden  
en waar we ondersteunend aan elkaar kunnen werken gedurende het komende 
schooljaar. 
  
Voor het nieuwe schooljaar geldt dat we helaas afscheid moeten gaan nemen  
van Angelique omdat haar periode bij de oudervereniging ten einde loopt.  
Bedankt Angelique voor jouw jarenlange inzet binnen deze commissie!  
 

Schoolfotograaf 

Het doel van het maken van de schoolfoto’s is dat er een blijvende herinnering is aan de klas 

van dat jaar. Op woensdag en donderdag werden foto’s van alle kinderen geknipt. De 

kinderen kwamen mooi gekleed en gekapt naar school. Gelukkig waren er weinig zieken dit 

jaar, waardoor bijna alle klassen volledig op de klassenfoto staan. Ook worden er 

portretfoto’s van de kinderen worden gemaakt. Voor sommige kleuters was het best 

spannend om op de foto te gaan. Anderen waren ontspannen en poseerden als fotomodel. 

De foto’s worden met een inlogcode door u online besteld en per post  thuis afgeleverd. De 



foto’s zijn door de professionele aanpak van de fotografen ontspannen genomen, de 

resultaten zijn hierdoor prima. Ook volgend jaar worden de foto’s weer door deze fotograaf 

gemaakt.  

 

Hoofdluis controle 

Afgelopen jaar hebben we elke woensdag na de vakantie met de hulp van veel ouders de 
hoofdluiscontrole gedaan. Zonder deze hulp hadden we dit niet kunnen doen, dus dank 
hiervoor! 
Hoofdluis is een terugkerend thema waar we aandacht voor blijven hebben. Ook volgens 
schooljaar zullen we de controles dan ook blijven uitvoeren! 
 

Kledinginzameling  -  opbrengst voor schoolreis! 
 
De kledinginzamelingen die we gehouden hebben waren zeer succesvol. Wij hebben 
afgelopen jaar 898 kilo en 728 kilo opgehaald. Wij gaan deze actie zeker herhalen! Dus 
bewaar nog even uw oude kleding voordat u het in de kledingcontainers gooit, zodat wij de 
kleding kunnen inzamelen en hopelijk weer een mooi bedrag in de spaarpot van het 
schoolreisje kunnen stoppen. 
Noteer alvast in je agenda 14 november 2019 en 15 mei 2020. 

Verkeers commissie 

Ook dit jaar is er veel gebeurt op het gebied van verkeer. 
Hoogtepunt is zeker pleintje verkeer geweest , waar alle klassen gebruik van hebben 
gemaakt. 
Ook  zijn er weer verkeers examens afgenomen. 
En is de subsidie voor volgend jaar weer aangevraagd. 
Volgend school jaar staat in ieder geval het fluor feest op het programma. 
 

Brakken shirts 

Door de avondvierdaagse en het schoolreisje naar de Efteling , zijn er dit jaar een hoop 
brakken shirts verkocht. 
Recent is de voorraad weer aan gevuld met nieuwe shirts. 
Alleen hebben we de kleinste maat  uit het assortiment gehaald. 
 
Avond 4 daagse 

Dit jaar was de avondvierdaagse van maandag 3 tot en met donderdag 6 juni. De Brakken 
was met meer dan 400 deelnemers  goed vertegenwoordigd.  Groep 1 en 2 hadden de 
mogelijkheid om de 3 km te lopen. De groepen 2 t/m 5 lopen de 5 km en groepen 6 t/m 8 
lopen de 10 km. Helaas werd op dinsdag code oranje gegeven, met kans op hevige 
onweersbuien, waardoor de organisatie heeft besloten om deze wandelavond niet door te 
laten gaan. 

Spiridon is de organisatie achter de avondvierdaagse in Rijen. In samenspraak met alle 
scholen uit Rijen zorgen zij er voor dat dit evenement in goede banen wordt geleid. Wij als 
commissie vanuit de Oudervereniging van de Brakken zorgen ervoor dat alle leerlingen de 
uitnodigingen tijdig ontvangen en zorgen ervoor dat de leerlingen en begeleiders worden 
ingeschreven.  De ouders/verzorgers die meelopen hebben we vooral ook nodig om de start 
tijdens de avondvierdaagse vlot te laten verlopen. Iedere ouder/verzorger is dan ook een 
medebegeleider van de groep van zijn/haar kind. 



We hadden dit jaar weer elke dag op alle afstanden een post ergens langs de route, waarbij 
we eenieder van een gevarieerde traktatie hebben voorzien (van tomaat/komkommer, 
ontbijtkoek tot druif en wortel). Ter afsluiting was er op donderdagavond na aankomst voor 
alle kinderen nog een zakje chips.   

Behoudens de dinsdag, was het verder perfect wandelweer. Gelukkig was er ook na 3 
wandelavonden gewoon een medaille voor alle ingeschreven deelnemers. 

Alles is goed verlopen en we kunnen ook dit jaar weer spreken van een geslaagd 
evenement. 

 

 

Brakkendag  
 
Op donderdag 13 juli was het dan eindelijk zover. We gingen met heel de Brakken op 
schoolreisje naar de Efteling! Samen met Thieu namens het evenementenbureau en Wouter 
en Jolien vanuit het team van de Brakken hebben we de voorbereidingen verdeeld: het 
regelen van bussen, reservering bij de Efteling, overleg met directie over de lunch, het 
bestellen van bandjes voor alle kinderen met een noodnummer. De voorbereidingen liepen 
allemaal op rolletjes en dat zie je dan terug op de dag dat het echt gaat gebeuren! 
Gedurende de hele dag was de Efteling groen gekleurd door alle Brakkenshirts met 
daarboven hele blije gezichtjes... het was een echt succes!! 

 
 
schoolverlaters 

Voor de schoolverlaters zijn er ook dit jaar weer een aantal activiteiten georganiseerd. 15, 16 

en 17 mei zijn de schoolverlaters op kamp geweest. De oudervereniging heeft gekookt voor 

de kinderen.  



Op vrijdagavond 21 juni was het voor de groepen 8 dan echt zover: de avond van het 

galafeest was aangebroken. De dames en heren schoolverlaters zagen er stuk voor stuk 

prachtig uit. De kinderen verzamelden op school waar ze elkaars outfit konden bewonderen. 

In een prachtige oude schoolbus werden ze naar de feestlocatie A16 gebracht. Daar werden 

ze enthousiast ontvangen door ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en andere 

geïnteresseerden. Onder luid applaus liepen ze over de rode loper en kregen een glas 

bubbels aangeboden. Daarna kon het feest van start. Dj Peerke zorgde weer voor een 

gezellige sfeer en de kinderen hebben het prima naar hun zin gehad.  

Woensdagochtend 3 juli was de laatste ochtend dat de schoolverlaters op school kwamen. 

Ze werden verwacht in de theaterzaal. Daar stonden gezellig gedekte tafels met een lekkere 

tompouce en wat te drinken. Afsluitend kregen de kinderen als aandenken aan school een 

mok met lekkere inhoud. Ook kregen ze een kleine versie van het cadeau wat op de 

schoolverlatersavond werd aangeboden. De brandweer was speciaal gekomen om de 

schoolverlaters van het schoolplein te spuiten. Mede door het prachtige weer, was dit een 

groot succes! 

Woensdagavond 3 juli was de schoolverlatersavond. Deze avond voerden de schoolverlaters 
voor de laatste keer hun musical op. Eerder deze week zijn er voorstellingen geweest voor 
de overige leerlingen en opa’s, oma’s en anderen genodigden. Nu waren de ouders aan de 
beurt om te genieten. Iedereen zette zijn beste beentje voor en het resultaat mocht er zeker 
wezen! Na afloop dan de musical werd het cadeau aan school aangeboden. Een prachtige 
collage met foto’s van de schoolverlaters 

 

 

 


