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25

Bran-dingen nr. 2 verschijnt

Vertrouw op de Heer met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Spreuken 3: 5-6

Beste ouders,
We hebben een mooie start gemaakt dit jaar. De startdienst, informatieavond Rots&Water,
kennismakingsgesprekken, voetballes groep 3, muziekles groep 5 en 6, informatie uur met
de kinderen, de eerste vergadering van de OC en MR, en als knaller vandaag de
overhandiging van de cheque! We gaan drie weken naar school en dit is er allemaal al extra
gebeurd….. Dat belooft wat!
Terugblik
Bedankt voor uw komst naar de startdienst! We waren gewoon een beetje overweldigd door
het grote aantal kinderen, ouders en andere belangstellenden. Op de informatieavond
Rots&Water was dit al net zo! Een grote groep ouders die van onze Rots&Water coaches,
Willianne, Mariët en Frida, te horen hebben gekregen hoe R&W werkt. En uiteraard nog
mooier, dit zelf hebben mogen beleven!
Het voelt zo prettig dat u met ons het onderwijs aan uw kind vorm wil geven!
Pop Up!
We zijn erg verheugd u te kunnen vertellen dat we door het CKV uitgekozen zijn om als één
van de zes scholen in de gemeente Dronten mee te mogen doen aan het Pop Up project. Dit
project is voor al onze leerlingen in groep 7 en 8. Deze kinderen krijgen vanaf eind
september 16 weken lang onder schooltijd muziekles van
conservatorium geschoolde docenten. Kinderen worden tijdens
deze les in groepen van ongeveer 8 kinderen verdeeld en krijgen
les op gitaar, drumstel, keyboard of zang. Ieder kind gaat vier
weken met één van deze vier aan de slag en zo maken ze kennis
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met alle instrumenten. We vinden het een erg mooie kans voor onze kinderen en wensen ze
dan ook veel succes! De kinderen van de betreffende groepen krijgen van de eigen
leerkracht verdere informatie. Onderaan deze Bran-dingen staat overigens een oproep!
Lotenverkoop
In de vorige Bran-dingen hebben we al aangekondigd dat we dit
jaar meedoen met de lotenverkoopactie van Jantje Beton.
Aanstaande woensdag, 9 september, krijgen de kinderen vanaf
groep 4 een lotenboekje mee. Uiteraard krijgen ze in de groep een
instructie en is er voor u, ouders, een instructievel met de
benodigde informatie. We zijn erg benieuwd naar hoe dit zal
verlopen en wensen de kinderen veel succes met het verkopen van
de loten!
Hulpouders
In de start Bran-dingen is de oproep gedaan voor luizenouders. Fijn
dat twee moeders zich inmiddels hebben aangemeld. Ook hebben
we een klussenclub, welke een paar keer per jaar op een avond bij
elkaar komt om kleine klussen te klaren en een raamschildergroep
die onze ramen van mooie tekeningen voorziet. Beide leuke
groepen ouders, waar behalve ouderhulp, gezelligheid hoog in het vaandel staat. Mocht u
ergens aan willen sluiten, u kunt het me via de mail laten weten.
Albert Heijn
De Albert Heijn in ons dorp gaat zeer binnenkort een sponsoractie starten voor de drie
scholen in Swifterbant. Dit betekent dat iedere klant van de AH na het doen van de
boodschappen de kassabon in een ton kan doen voor de school naar keuze. Mocht u de
boodschappen in deze winkel doen en u ziet De Branding ton staan….. Graag de bon in deze
ton! Het levert onze school uiteindelijk een mooi bedrag op welke we kunnen gebruiken voor
het talentenplein of het schoolplein.
Website
Soms val ik in herhaling, maar checkt u regelmatig onze website? We houden deze zo goed
mogelijk bij. U kunt hier actueel nieuws vinden, maar ook groepsnieuws en foto’s.
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje vK

Uit de krant:
PCB De Branding in Swifterbant krijgt een
Gezond Schoolplein!
Leerlingen staan centraal bij inrichting en
denken mee
Het Schoolpleinen Actie Team van protestants
christelijke basisschool De Branding gaat vrijdag 4 september van start met de ontwikkeling
van een Gezond Schoolplein! Die dag ontvangt de school uit naam van het ambitieuze
project ‘Gezonde Schoolpleinen’ een cheque ter waarde van 50.000 euro. De financiering
voor het project Gezonde Schoolpleinen is mogelijk gemaakt door de ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De
cheque staat niet alleen voor een geldbedrag, maar ook voor ondersteuning bij het
realiseren van een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein. Het plein levert een bijdrage
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aan de gezondheid van kinderen omdat het buitenspelen stimuleert. Kinderen beoordelen
een groen plein beter dan een grijs plein en willen graag meepraten en hun ideeën delen. Zij
staan dan ook centraal in dit project.
Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad
helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond
Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur.
Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. De Branding is daarom blij dat zij
geselecteerd is.
“Het plein is een plek waar je mag spelen, leren en waar je jezelf mag zijn”
Geertje van Keulen, directeur van De Branding: “Wij hebben ons opgegeven voor een
Gezond Schoolplein, omdat we het de kinderen gunnen om in de pauze, tijdens een aantal
lessen en na schooltijd op een plein te kunnen leren en spelen en waar ze hiertoe
uitgedaagd worden. Het huidige plein is vooral ‘grijs’. Overal stenen met in het midden een
speeltoestel voor vooral de jongere kinderen. De oudere kinderen voetballen in de pauze
graag. Ze gebruiken hierbij de vuilcontainers als doelpalen. Andere kinderen hangen wat
rond, omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Regelmatig trekken en sjorren kinderen aan
elkaar, wat gemakkelijk een ruzie tot gevolg heeft. Met het nieuwe plein verwachten we dat
kinderen beter weten wat ze kunnen doen in de pauze, wat het sociale klimaat verbetert.
Het plein is zoveel meer dan een ‘luchtplaats’ voor in de pauze! Het plein is een plek waar je
mag spelen, leren en waar je jezelf mag zijn.”
Feestelijke start
De start van de bouw van het Gezonde Schoolplein wordt feestelijk én sportief gevierd.
Omdat de leerlingen centraal staan bij de inrichting en aanleg, mogen zij onder andere de
cheque van 50.000 euro ondertekenen waarmee het project officieel van start gaat.
Elise (zes jaar) uit groep 3: “Ik vind het plein best wel kaal. Ik weet niet altijd goed wat ik
moet doen op het plein. Er is maar één speeltoestel en die is heel makkelijk! Ik wil heel
graag goed kunnen klimmen op het nieuwe plein. Ik houd van klimmen!”
Jongeren in een gezonde schoolomgeving zijn gezonder
Om ervoor te zorgen dat het Gezonde Schoolplein een structurele bijdrage levert aan de
gezondheid van de leerlingen, ontvangt De Branding naast de 50.000 euro, begeleiding bij
onder andere het:
Organiseren van beheer en onderhoud.
Inzetten van gezonde activiteiten.
Verankeren van educatieve buitenactiviteiten in het bestaande lesprogramma.
Behalen van het vignet Gezonde School.
Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.
Zo wordt verankering in het gezondheidsbeleid van de scholen gewaarborgd, bekleedt de
school een belangrijke voorbeeldfunctie en draagt het schoolplein bij aan een gezonde
omgeving voor jongeren uit de wijk.
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Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar kwam de regen met bakken naar
beneden. Het regende de hele dag! De kleuters vonden het wel leuk,
zij hadden de eerste gymnastiekles in het speellokaal!
Lekker spelen met een bal, een hoepel, glijden en klimmen. Gelukkig
kwamen daarna weer prachtige dagen, zodat we naar hartenlust
buiten konden spelen.
Deze eerste weken zijn we bezig met wennen en het bekend maken
met de regels van onze school en in de klas. Het is deze weken wel
spannend in de klas, er komt af en toe een boef die echte
boevenstreken uithaalt. Zoals rommel maken en dit niet opruimen,
een plakwerkje maken met veel te veel plaksel. Op speelse wijze leren
de kinderen dat er regels zijn op school en waarom die regels er zijn.
In de klas hebben we op dit moment een echte politiehoek met tralies. We lezen uit het
grote boek van Agent en Boef. Vandaag hadden we opeens bezoek van een agent (die leek
wel verdacht veel op onze juf Nienke). De agent kwam ons helpen om de boef op te sporen.
We hebben ook al een letter geleerd, de P van politie! En weten ook al dat een week 7
dagen heeft. We oefenen ook de namen van de dagen, helpt u uw kind hier thuis ook bij.
Er zitten 16 kinderen in onze groep. Damon is vorige week 4 jaar geworden en mag nu elke
dag naar school. Ik hoop jullie allen te ontmoeten tijdens de kennismakingsgesprekken.
Ada

De vakantie is voorbij. De kinderen hebben genoten van hun vrije tijd. Nu weer naar school.
We hebben het best weer druk gehad. We hebben de letter b geleerd en we hebben werkjes
gemaakt van boef en agent. Boef heeft de afgelopen week voor veel opschudding gezorgd in
de klas. Op donderdag lag er een heel vies plakwerkje op de tafel. Overal lagen klodders lijm
en plakkertjes. Vrijdag lag de hele kast met materialen
overhoop. Gelukkig waren er kinderen uit de klas die de spullen
wel wilden opruimen, zodat de klas er weer netjes uitzag.
Op school was een raam kapot. De politie heeft hier even naar
gekeken. Nienke heeft aan de wijkagent gevraagd of hij even
binnen wilde komen, omdat wij op dat moment over de politie
werkten. De agent heeft dingen verteld en laten zien aan de
kinderen. In de klas hebben we nu een kijktafel waar de
kinderen spullen neer mogen leggen van boeven en politie. Zo
wordt het allemaal duidelijk voor de kinderen.
Nienke en Dirkje
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Na een heerlijke vakantie zijn we met een nieuwe
klas het schooljaar weer begonnen. Alles is nieuw
en het is voor sommige kinderen even wennen.
Maar wat doen de kinderen het goed! Groep 2
heeft een eigen bakje met spullen en groep 3
heeft een eigen laadje. Dit vinden de kinderen
erg stoer! Met de hele klas gaan we op
vrijdagmorgen naar de ‘grote’ gymzaal, wat voor
de kinderen een hele belevenis is.
Groep 2 is bezig met het thema: Agent en Boef.
We hebben verhalen gehoord, verschillende
knutselwerkjes gemaakt en oefeningen gedaan
bij dit thema. Er is zelfs een echte politieagent
wat komen vertellen. De foto’s hiervan staan op de website bij
groep 2/3.
Groep 3 leert lezen. Zij hebben al verschillende woorden geleerd:
ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen, en. Ze kunnen ook oefenen op
gynzykids.com. Hier wordt al veel gebruik van gemaakt. Wilt u veel
met uw kind lezen? Dat kan uw kind helpen bij het leren lezen. Als
u in de bibliotheek op zoek gaat, kunt u het beste de AVI start
boekjes kiezen. Daarnaast leren de kinderen ook al echte plus en
min sommen te maken. Erg knap!
Rianne en Frida

De eerste drie schoolweken zitten er bijna op. Wat
hebben we al hard gewerkt de afgelopen tijd. We
lezen, rekenen en schrijven iedere dag. Dat is best
even wennen, maar de kinderen doen heel erg
hun best! Ook hebben we geoefend hoe het is om
te werken met een blokje op je tafel tijdens het
zelfstandig werken. De eerste week vroegen de
kinderen vaak nog tijdens de uitleg: “Juf, moet ik
nu mijn dobbelsteen pakken?” Nu zie je kinderen
hun blokje pakken als we zelf gaan werken.
Naast het werken is er natuurlijk ook ruimte voor
spel. We proberen iedere dag even naar buiten te gaan, als het weer het toelaat. Helaas was
dat niet altijd het geval de afgelopen weken. Gelukkig hebben we binnen ook genoeg leuke
dingen om te kiezen: Lego, Kapla, de poppenhoek en nog veel meer.
In groep 3 hebben de kinderen voor het eerst gymles in de Steiger. Wat hebben ze genoten
tot nu toe, al is het omkleden voor sommige kinderen nog lastig. Wilt u dat thuis oefenen?
We hebben elke dinsdag om 13.00 uur gym.
Zoals jullie kunnen lezen, hebben we afgelopen weken al heel veel gedaan in de groep en
kunnen we terug kijken op 3 leuke weken!
Mooi om te zien hoe de kinderen steeds meer gewend raken in de klas en hun plekje weten
te vinden.
Prasanna en Antine
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De eerste schoolweken na de vakantie zitten erop. Tijdens de vertelbeurten wordt er veel
over de vakantie verteld. Het is leuk om naar de verschillende verhalen te luisteren en te
horen wat de kinderen allemaal hebben beleefd.
In groep 4 wordt er iedere dag veel gelezen, rekenen we dagelijks een uur en leren we
woorden spellen. Een aantal kinderen hebben zelfs thuis al geoefend met spelling op
www.bloon-methode.nl. Fantastisch!
Naast leren vinden de kinderen spelen heel leuk. Een spelletje uit de
kast, knutselen of spelen met K’nex. Maar dan moeten er wel eerst
smileys verdiend worden….
We hopen dit jaar zicht te krijgen op de talenten van de kinderen en
daarmee te kunnen werken. Samen met u willen we kunnen
genieten van alles wat zij kunnen en laten zien!
Vriendelijke groet,
Marnies en Marleen

We zijn nu 3 weken bezig en het is alsof we al maanden bij elkaar in de klas zitten. Dat
terwijl we uit 4 verschillende groepen komen en in het begin echt niet alle namen kenden.
Wat een gezellige kinderen! Enthousiast, nieuwsgierig en leergierig. Dat gaat vast een leuk
jaar worden!
We merken wel dat er in de vakantie erg veel is weggezakt, dat niet één, twee, drie weer
boven komt: in groep 5 moeten we bijna weer opnieuw beginnen met de tafels. Dat lukt
alleen als de ouders er thuis ook mee oefenen. Ook hebben veel kinderen van groep 4 en 5
nog moeite met het automatiseren van sommen, zoals 24 + 10, 38-20. Daar moet nog te
lang over worden nagedacht…
Voor spelling staan de eerste woordpakketten weer in
www.bloon.nl, dus kunnen de kinderen thuis extra
oefenen met de nieuwe woordjes.
Online.muiswerken.nl/pcbdebranding blijft mijn
favoriete site om thuis (en op school) te oefenen met
begrijpend lezen, spelling, rekenen en flitslezen.
Zelf heb ik een site gemaakt: www.codenz.yurls.net
waar heel veel verschillende vakken aan bod komen,
handig voor leerkrachten, maar ook voor kinderen.
Het nadeel is dat het alleen maar om te oefenen is, ik kan niet zien hoe de kinderen daarin
gewerkt hebben. Maar er staan wel veel leuke reken en taal spelletjes, die kinderen
aanspreken om iets onder de knie te krijgen.
De kinderen zijn heel intensief aan het gymmen. Daarom is het belangrijk dat ze op dinsdag
en woensdag hun gymkleren bij zich hebben, want hun t-shirts zijn vaak al nat van het
zweet na een les en als ze daarmee in de klas moeten zitten…
Elke dinsdagmiddag hebben we als klas Rots en Water van Mariët en Willianne. We leren
stevig te staan, respect te hebben voor een ander, elkaar te groeten (iemand aankijken als
je je voorstelt), dat je op een goede manier “nee” kan zeggen als je iets niet wilt en dat je
soms moet meedoen met anderen, ook al had je zelf liever iets anders gedaan. Veel ouders
hebben aan den lijve meegemaakt wat zo’n les inhoudt. In januari is er opnieuw een
mogelijkheid om als ouder aan zo’n les mee te doen, als u deze keer verhinderd was.
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De kennismakingsgesprekken zijn achter de rug en we zijn blij dat we op zo’n manier u en
uw kind alvast een beetje beter hebben leren kennen. Het komende jaar gaat u nog veel
meer van ons horen.
Tabitha en Marien

We zijn alweer drie weken onderweg na een zomervakantie waar leuke en minder leuke
dingen zijn gepasseerd. De eerste drie weken zijn voorbij gevlogen en we leren elkaar al
enigszins kennen. Als leerkracht kan ik stellen dat groep 5/6 een groep is die je voor diverse
uitdagingen stelt. Niet alleen gedragsmatig, maar ook op leergebied is er veel werk aan de
winkel. In de diverse kennismakingsgesprekken heeft u als ouders ook uitgesproken om dit
samen op te pakken. Dat is ook hoe het hoort ben ik van mening. Samen uw kind proberen
in zijn of haar kracht te zetten. Want, zeg nu zelf, wat zitten er bij de kinderen vele talenten.
De één werkt graag met zijn/haar handen, de andere tekent graag
enzovoort. Dat is wat we als klas en school graag willen. Die talenten
eruit te laten komen, ze te ontwikkelen etc. Komend schooljaar hopen
we dit te realiseren. Schroom ook niet om ideeën e.d. aan te dragen.
Schroom ook niet om langs te komen als er iets waar u als ouder(s)
tegenaan loopt. Van harte welkom. In onze klas is het veilig en we
bijten niet.
Groetjes, Meindert en Conny

Nieuw jaar, nieuwe kansen.
De eerste drie weken zijn naar ons idee omgevlogen. We hebben het gevoel dat de vakantie
al heel ver achter ons ligt. In de klas zijn we inmiddels aan elkaar gewend, in het begin is
altijd even wennen aan de nieuwe juffen en nieuwe samenstelling van de groep. Het lijkt
erop dat we en leuk jaar met elkaar gaan krijgen. Wij genieten in ieder geval met volle
teugen.
We hebben inmiddels kennis gemaakt met onze methode voor Geschiedenis, de kinderen
vinden het een fijne methode tot nu toe. We hebben geen apart lesboek meer, maar werken
uit een leerwerkboek. Ook hebben we de beschikking over digibordsoftware en dat werkt
zeer plezierig.
Aan het begin van elke rekenles schenken we aandacht aan automatiseringsopdrachten,
hierbij moet u denken aan sommen t/m 100. We merken dat we dit veel moet oefenen om
deze kennis sneller paraat te krijgen.
Ook maken de kinderen wekelijks een opstel en een tekening, deze worden tijdens de les
uitgelegd en daarna krijgen ze een week de tijd om het af te maken. We hebben al een hele
goede opstellen voorbij zien komen.
Verder gaan we vanaf volgende week beginnen met huiswerk, de kinderen krijgen elke week
een taak mee en soms komt daar ook een leeropdracht bij voor een toets. Op vrijdag zal er
nieuw huiswerk meegegeven worden.
We hebben inmiddels al meerdere ouders
gesproken
tijdens
de
kennismakingsgesprekken, dit waren voor ons
waardevolle gesprekken.
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Wij hopen er een super leuk schooljaar van te maken.
Hartelijke groet uit groep 6a/7a,
Marieke en Corine

Beste ouders,
We zijn goed begonnen in groep 7. We zijn al hard aan het werk en hebben het gezellig met
elkaar.
Hieronder kunt u een aantal reacties lezen van kinderen uit groep 7.
Janne: We doen goed ons best!
Romy: Het is een leuke klas.
Anouk: Ik vind het heel leuk, leuke juf!
Alexa: Het gaat goed, het wordt al sneller stil dan in het begin van het jaar.
Mart: Het gaat wel, het is normaal.
Ruben: Leuk, leuke sfeer.
Eline: Het is best wel geinig in groep 7.
Samuel: Het is een hele leuke klas maar
het werken vind ik niet zo leuk.
Niels: Een top klas! Ik vind het leuk!
Meike: Het gaat goed.
Ilse: Leuk!
Esmijn: Het gaat goed en ik heb een
leuke juf.
Groeten, Mirjam

Hallo allemaal,
Heeft iedereen een fijne vakantie gehad? Voor ons lijkt het eigenlijk al weer een tijd
geleden. De eerste schooldag voelde het nog onwennig om zo bij elkaar te zitten. Misschien
was het ook wel een beetje spannend, maar inmiddels is dat helemaal over. De kinderen
kennen elkaar al en ik leer ze ook steeds beter kennen. De kennismakingsgesprekken met u
als ouders helpen daar ook goed bij! De sfeer in de groep is gezellig en goed, daar zijn we
blij om.
In de klas werken we dit jaar met een agenda, om te leren plannen. Daarnaast zijn we veel
bezig met het reflecteren op onze werkhouding en zelfstandigheid. In groep acht bereiden
we de kinderen voor op de grote stap richting het VO, al duurt dit gelukkig nog even.
Daarom worden bepaalde lessen ook op verschillende niveaus aangeboden. Hierover leest u
binnenkort meer in de informatiebrief van groep 8.
Als laatste vind ik het leuk om te vertellen dat we dit hele jaar
met talenten bezig zullen zijn. In de startdienst stond dat thema
centraal, maar ook in de klas worden we bewust van
verschillende soorten talenten. Dit jaar zullen we ons best doen
om onze eigen talenten te ontdekken en die van onze
klasgenoten. Je talenten mag je laten zien en je mag er trots op
zijn!
Stieneke
8
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Pop-Up! zoekt gebruikte instrumenten
Onder de noemer Pop-Up! krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 van zes basisscholen in Swifterbant,
Biddinghuizen en Dronten onder schooltijd les op een instrument en hun stem van professionele
muzikanten. Na een half jaar kiezen de leerlingen hun favoriete instrument en krijgen ze na schooltijd les in
een band.
Voor het project Pop-Up! is de organisatie op zoek naar gebruikte lessenaars, keyboards, drumstellen en (bas)
gitaren (zowel akoestisch als elektrisch). De instrumenten moeten bruikbaar zijn maar hoeven niet van topkwaliteit te
zijn. Het is mogelijk een instrument te doneren, maar een bruikleenovereenkomst voor de duur van het project is ook
mogelijk.
Donateurs krijgen naast een leuke attentie een uitnodiging voor wijkconcerten en het afsluitende popfestival tijdens
de Week van de Amateurkunst. Daarnaast worden ze op de hoogte gehouden van de vorderingen van de leerlingen.
Pop-Up is een samenwerking tussen De Meerpaal en diverse culturele partners uit de Gemeente Dronten zoals de
Rockschool Dronten, XL De Ateliers, Nirwana, DeBoot en Cultuurbank Biddinghuizen. Pop-Up! Is mede mogelijk
gemaakt door een subsidie van de gemeente Dronten, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het programma Kinderen
Maken Muziek van het Oranje Fonds, in 2011 gelanceerd door Koningin Máxima en het Betty Dekker Fonds uit
Dronten. “De partners willen gezamenlijk een basis leggen voor een bovengemiddeld muzikale gemeente.”, aldus
Imre Kruis, coördinator van het project namens De Meerpaal. “In het eerste projectjaar krijgt de gemeente Dronten er
zo’n 270 jonge muzikanten bij!”
Ook vrijwilligers gezocht
Heeft u geen instrument over maar draagt u Pop-Up! wel een warm hart toe? De organisatie is ook op zoek muzikale
vrijwilligers die kunnen helpen tijdens de naschoolse lessen en handige vrijwilligers die kunnen helpen met de
logistieke uitvoering van de concerten en workshops.
Meer informatie
Heeft u vragen over het project of bent u geïnteresseerd om Pop-Up! te helpen, neem dan contact op met Marleen
Bertijn, via m.bertijn@meerpaal.nl of 0321 388 717.

Tweedehands Kinderkledingbeurs Swifterbant Zaterdag 26 september
Groeien uw kinderen ook zo snel en zijn ze weer toe aan een nieuwe outfit?
In Swifterbant wordt op zaterdag 26 september een tweedehands kinderkleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd. Op deze beurs kunt u voor weinig geld de garderobe van uw
(klein)kinderen weer aanvullen.
De beurs vindt plaats van 9.00 tot 12.00 uur in basisschool de Duykeldam
(ingang aan de kant van het zwembad) aan de Lange Streek in Swifterbant. Tijdens de verkoop
mogen geen kinderen aanwezig zijn. U mag een lege boodschappentas mee naar binnen
nemen. Er wordt kinderwinterkleding (maat 50 t/m 176), speelgoed en babyspullen verkocht.
Zowel de kopers als de verkopers staan 10% af aan het goede doel. Pinnen is helaas niet
mogelijk.
Zie onze website www.kledingbeursswifterbant.nl voor meer informatie.
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Dronten september 2015

Luisteren naar prachtige dierenfabels in FlevoMeer Bibliotheek Dronten!
Elke derde vrijdag van de maand: feest in FlevoMeer bibliotheek Dronten met Vrijdag Blijdag!
Deze keer, vrijdag 18 september, kunnen kinderen, natuurlijk ook samen met vaders, moeders opa’s
en oma’s luisteren naar de meest mooie dierenfabels. Marjan Agter van FlevoMeer Bibliotheek heeft
een speciaal kastje meegebracht met allemaal laatjes met fabels.
De schildpad en de haas, de leeuw en de muis, de vos en de raaf, de veldmuis en de stadsmuis zijn
enkele voorbeelden hiervan. Tijdens de voorstelling zullen deze dierenfabels centraal staan. De
kinderen mogen zelf de verhalen kiezen door kleine laatjes of kistjes te openen. Het dier dat te
voorschijn komt bepaalt het verhaal.
Dierenfabels zijn korte verhaaltjes waarin dieren handelen als mensen. Vaak worden de nare
eigenschappen van de mens op de hak genomen en heeft het verhaaltje een moraal.
De voorstelling heeft geen gezamenlijk begin of einde. Omdat de verhalen heel kort zijn is iedereen
vrij om aan schuiven naar zijn eigen smaak.
Het is een voorstelling met verschillende verhalen en iedereen is van harte welkom om deze middag
te genieten!
De vrijdag blijdag begint om 16.00 uur en is helemaal gratis.
Voor een overzicht van alle activiteiten zie www.flevomeerbibliotheek.nl
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Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
FlevoMeer Bibliotheek Dronten
Naam Hilde van Estrik
T 088 008 0740
E h.van.estrik@flevomeerbibliotheek.nl
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