Datum: 29 september 2017 Jaargang: 28 Nummer: 2
@pcbdebranding

www.facebook.com/debrandingswifterbant

Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige
nieuwszaken niet te vermelden. Alle ouders krijgen via de digitale of papieren weg de volledig versie.

4 t/m 6 oktober

Feest!

7

Reünie voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten

9

Margedag, groep 1 t/m 4 is vrij

11

Gebedsgroep

16

Start thema 2: voeding

20

Bran-dingen 3

23 t/m 27

Herfstvakantie

30/10 en 1/11

Schoolfotograaf (deze komt twee dagen)

Spring in de lucht
zo hoog als je kunt
en dans van plezier
wat je dansen kunt.
Vandaag is het feest,
wees vrolijk en blij,
want God is zo goed
voor jou en voor mij.
Hij is al zoveel jaren
een trouwe hulp geweest.
Kom, laten wij Hem prijzen
en danken op dit feest.
Spring in de lucht
zo hoog als je kunt
en dans van plezier
wat je dansen kunt.
Vandaag is het feest,
wees vrolijk en blij,
want God is zo goed
voor jou en voor mij.
want God is zo goed
voor jou en voor mij.
Vandaag is het feest,
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Beste ouders,
Feest! Christelijk onderwijs Swifterbant bestaat 50 jaar. Lang geleden gestart met lagere
school De Branding en kleuterschool De Meeuwenplaat. Door de snelle groei van het dorp,
met als gevolg veel jonge kinderen halverwege de tachtiger jaren, kwam er een lagere school
bij met een kleuterschool. Deze kregen de namen De Schalmei en de Toonladder. De komst
van de wet op het basisonderwijs, maakte dat beide kleuterscholen verdwenen en er twee
basisscholen overbleven: De Branding en De Toonladder. Rond 1988 zijn de twee scholen
gefuseerd en is het gebouw van De Toonladder afgestoten. Het heeft er nog jaren gestaan.
Inmiddels wonen kinderen van onze school op De Vendelier, daar waar de school heeft
gestaan.
We vinden het fijn dat we dit feit met onze kinderen kunnen vieren. Het is iets om dankbaar
voor te zijn. Het geven van onderwijs en dan ook nog onze kinderen verhalen mogen vertellen
uit de bijbel en de liefde van God door mogen geven is een groot goed.
De komende week staat in het teken van feest met als afsluiting een reünie. We kijken ernaar
uit!
Thema 2
We werken nog een week aan het thema godsdienst en identiteit. Er is hard gewerkt om de
doelen te bereiken en veel geleerd. Verschillende godsdiensten zijn aan de orde geweest. De
bovenbouw gaat komende week zelfs nog op bezoek bij de synagoge in Elburg.
Het tweede thema start op 16 oktober. Deze keer gaat het over voeding.
Staking
Aanstaande donderdag legt bijna heel onderwijzend Nederland het werk neer. Basisscholen
sluiten massaal de deuren. Door ons feest zijn wij gewoon open, maar we willen wel
benadrukken dat we zonder het feest de deur ook hadden gesloten. U hebt hierover in het
begin van de week een brief ontvangen.
Luis
In een aantal groepen is luis geconstateerd. Wilt u thuis met
regelmaat uw kind(eren) controleren? Als u luis ontdekt, dan
horen we het graag. We kunnen dan een extra controle van de
hele groep organiseren.
Jantje Beton
De actie van het verkopen van de loten is inmiddels afgerond.
Bijna alle kinderen hebben de boekjes ingeleverd.
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje vK

Herhaalde plaatsing, hier en daar iets gewijzigd!

Dit jaar is het zover: 50 jaar christelijk onderwijs in Swifterbant. In 1967 was De Branding de
eerste Christelijke school in het dorp, jaren later kwam daar De Schalmei bij. Uiteindelijk zijn
deze twee scholen weer gefuseerd, wat tot de huidige Branding is geworden. We willen dit feit
niet voorbij laten gaan zonder een feest. We gaan dit dan ook groots vieren.
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De kinderen moeten iedere dag gewoon eigen eten en drinken mee naar school nemen. Het
kan alleen wel zijn dat ze af en toe een traktatie van ons krijgen. De pauzehap kan dus met
mate!
We willen het programma met u delen:
Woensdag 4 oktober
8.30 uur

Sing-in in kerkcentrum de Hoeksteen
Alle kinderen worden bij de start van de schooldag in de kerk verwacht.
Hier vieren we ons 50 jarig bestaan met het zingen van liedjes die horen
bij onze identiteit. Ook danken we de Here God. Ouders zijn hierbij van
harte welkom

9.15 uur

Open school
Na de sing-in lopen we met alle kinderen en aanwezige ouders terug naar
school. U mag met uw kind mee de school in. Uw kind(eren) gaat u laten
zien hoe er dit jaar in de groep wordt gewerkt en u kunt de hele school
bekijken. Daarna is er koffie en thee op het talentenplein en vieren de
kinderen in de groep het feestje verder.

Donderdag 5 oktober
Deze hele dag staat in het teken van het Circus! Alle kinderen oefenen de hele dag onder
leiding van Circus Kristal aan een circusact. Rond 14.30 uur (u hoort de exacte tijd nog!) is er
een voorstelling waarbij u van harte welkom bent.
Nieuwsgierig? Op de website van circus Kristal kunt u een kijkje nemen. www.circuskristal.nl
Vrijdag 6 oktober
Dit wordt een bijzondere dag. Het is namelijk familiedag! Ieder kind mag 1 familielid mee
nemen naar school. Dit kan een grootouder, oom, tante, neef, nicht, maar ook een andere
naaste zijn. Bij voorkeur niet een eigen ouder…
Dit familielid is de hele ochtend bij uw kind en doet alle activiteiten mee. De ochtend start met
allerlei spelletjes in de groep. Daarna is er een vossenjacht door een deel van het dorp. Ook
dan gaat het familielid met uw kind mee. Om twaalf uur is het feest voor de kinderen afgelopen
en zijn alle kinderen (en familieleden) vrij! Denkt u vast na wie er met uw kind mee naar
school kan? Lukt het niet om iemand met uw kind mee naar school te laten gaan dan is dit
niet erg.
Deze dag mogen de kinderen verkleed komen.
Zaterdag 7 oktober
Op deze dag is de school tussen 14.00 – 17.00 uur open voor oud-leerlingen en andere
belangstellenden die zich verbonden weten met onze school.

‘Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren’ (Jeremia 29:12).
Als christelijke school vinden wij het belangrijk om een biddende school te zijn. Op onze school
is er daarom een gebedsgroep bestaande uit ouders van de school. 1x in de maand bidden we
op woensdagochtend om half 9 voor de school, voor de leerlingen, voor de leerkrachten en
voor de ouders. Wij vinden het fijn om op deze manier gebedspunten rondom De Branding
voor Gods Troon te brengen. Mocht u zich willen aansluiten, heel fijn en van harte welkom! U
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kunt gewoon binnen komen lopen en met ons meedoen. Ook als er gebedspunten zijn over
uw kind, over u als ouders of over zaken rondom school, willen wij dit graag vernemen en
meenemen in gebed. Wij zullen uiteraard vertrouwd met de informatie omgaan. Het
emailadres van de gebedsgroep is: gebedsgroepdebranding@gmail.com.

Wist u dat:











Wij werken over het thema circus?
We met z’n allen woorden hebben bedacht die bij het circus horen. U vindt de woorden
op de deur van het lokaal
We al liedjes en opzegversjes kennen van het circus?
Wij een gezellige groep zijn?
Er binnenkort een circus op school komt om ons van alles te leren?
Juf Carolien elke vrijdagochtend bij ons in de klas is?
Luuk heel veel weet over de boerderij?
Er bij Milou brand is geweest op zolder? Milou heeft een aantal dagen in het huis van
opa in Dronten gewoond. Ondertussen zijn de schilders in huis geweest om de boel
weer mooi te maken. Milou vertelde ons afgelopen vrijdag dat er nog een mandje
geverfd moest worden. Toen ik haar vroeg wat voor
mandje ze bedoelde kreeg ik als antwoord dat het het
mandje van Pasen is. Toen ik haar vertelde dat Pasen nog
heel lang duurt keek ze me vragend aan.
Bedoel je niet de muur was mijn vraag. Het antwoord van
Milou was toen: ”O, ja, dat bedoel ik.
Wij weer een nieuw meisje in de klas hebben? Welkom
Hailey, we hopen dat je het leuk gaat vinden bij ons in de
klas.

Dirkje en Conny

Hallo allemaal,
In groep 4 zijn we ondertussen al een beetje gewend. Het is heel leuk en gezellig in de groep.
We zijn druk bezig met het thema godsdienst en identiteit. We hebben al het een en ander
over het christelijke geloof geleerd en over het Jodendom. We gaan het ook nog over de kerk
en de moskee hebben en over monniken en nonnen.
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Vorige week donderdag zijn we naar het voetbalveld
geweest. We kregen daar een voetbaltraining. We
hebben daar verschillende voetbalspelletjes gedaan en
er stond ook nog een supergaaf springkussen. Het
zonnetje scheen, dus het was echt genieten.
Afgelopen maandag hebben we dansles gehad in het
speellokaal van De Meerpaal. De dansles heette:
swingen met je lijf. Dit was ook erg leuk. We hebben
flink wat rek- en strekoefeningen gedaan, dus onze
spieren hebben we wel gevoeld!
Groeten, Mirjam

Dag beste ouders,
Zo langzamerhand beginnen we als leerlingen en
leerkrachten te wennen aan elkaar. het werken gaat
al een stuk rustiger dan in de beginfase en ook het
werken aan ons thema gaat goed. Best even
wennen, zo'n nieuwe manier van werken, maar
ontzettend leerzaam. Zo was er een leerling die
vertelde dat het boeddhisme geen religie is, maar
een levensovertuiging. Ook hebben we veel geleerd
over Joodse gebruiken en gebruiksvoorwerpen.
Iedereen wilde op vakantie naar Israël na de
presentatie die daarover ging. Dus ouders, pak uw
koffer maar in. Momenteel zijn we in een afrondende
fase van het eerste thema en maken de kinderen
een samenvatting. Dat is best lastig. Op het moment
van schrijven staan we voor een feestelijke
gebeurtenis. De Branding bestaat 50 jaar!!! Leuk dat
we dat samen met elkaar kunnen vieren. Ik hoop u
op 1 van de feestdagen te treffen samen met uw
kind of kinderen. Zij kunnen jullie alles vertellen
over het reilen en zeilen in onze groep. Ik zie u
graag.
Groetjes,
Meindert en Corine
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Sportschoenen (+ sportkleding) meenemen
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Een dagelijks gezond ritme
De vakantie is voorbij en het dagelijkse ritme is weer begonnen. Dat betekent op tijd opstaan om alles
klaar te hebben voor de ochtend. In deze nieuwsbrief enkele tips om de overgang van vakantie naar het
dagelijkse ritme soepeler te laten verlopen en meer tijd over te houden.

Tips voor meer tijd
Meer tijd overhouden, wie wil dat niet? Enkele tips:


Zorg dat je kind(eren) op tijd naar bed gaan.
Wanneer ze goed slapen, worden ze

's

ochtends makkelijker wakker en zijn ze goed
uitgerust. Dit geldt ook voor jezelf!


Denk en werk vooruit, leg de kleren 's avonds
klaar voor de volgende dag en/of dek de ontbijttafel voor je gaat slapen.



Maak duidelijk wat je dagelijks van je kind verwacht in de ochtend. Je kunt als
geheugensteuntje een schema met plaatjes maken waarop je kind kan zien wat en in welke
volgorde er moet gebeuren.

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande kinderen óf over
zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Het CJG Dronten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.
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