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Bran-dingen nr. 5 verschijnt

Ik kan het niet alleen.
Alleen samen met jou lukt het, zegt de Heer.
Die verdrietige leerling kan jij voor Mij troosten.
Dat eenzame meisje kan jij voor Mij aandacht geven.
Die vastgelopen moeder kan jij voor Mij helpen.
Dat tobbende kind kan jij voor mij steun geven.
Die gepeste jongen kan jij voor Mij veiligheid bieden.
Alles wat jij doet aan de ander, doe je namens Mij.
Ik kan het niet alleen. Alleen samen met jou lukt het, zegt de Heer.
Uit: Even stil staan. Chris Lindhout

Beste ouders,
Bij het vullen van bovenstaande agenda is het best confronterend dat we al naar de maand
december toe gaan. De maand van alle feestelijkheden, waarvoor de voorbereidingen al
begonnen zijn. We kijken uit naar deze tijd, maar weten dat er ook kinderen en gezinnen
zijn waarvoor dit juist ook andere gevoelens met zich mee kan brengen. Deze wensen we
sterkte toe.
Albert Heijn
We hebben van de Albert Heijn uit het dorp een cheque
van € 1013 euro in ontvangst mogen nemen. Van dit geld
gaan we een aanschaf doen voor ons talentenplein. Het
duurt dus nog even voordat we het uit gaan geven. We
zijn er erg blij mee! AH bedankt voor het geld, u voor het
doen van de boodschappen!
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Schoolfoto’s
Afgelopen maandag zijn de inlogbrieven mee naar huis gegeven van de schoolfotograaf.
Mocht u de inlogcodes kwijt zijn, dan kunt u deze bij mij opvragen. Zodra de bestelde foto’s
op school binnen zijn, ontvangt u ze zo snel mogelijk!
Studiemiddag
Woensdagmiddag 11 november hebben we een studiemiddag met het hele team gehad.
Deze keer stonden PBS, rekenen en de communicatie met ouders centraal. We hebben met
elkaar veel geleerd. De middag is inhoudelijk door onszelf vorm gegeven. De verschillende
werkgroepen hebben input geleverd en onze pedagogisch medewerker Sterk in de klas,
heeft ons meer geleerd over de communicatie met ouders.
Project
Maandag 30 november starten we met ons tweede project. Het thema zal deze keer ‘feest’
zijn. In de maand december is dat volgens ons een goed passend thema! Vraag uw kind
gerust naar de verschillende activiteiten die in de klas worden georganiseerd! De creatieve
en muzikale talenten zullen deze keer vooral benadrukt worden.
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje vK

De afgelopen tijd is groep 2/3 druk bezig geweest. De Kinderboekenweek
was een groot succes. Tijdens het thema: Raar maar waar! hebben we
allerlei proefjes gedaan. Wat een enthousiaste kinderen! Er kwamen zelfs
kinderen op school die een eigen proefje hebben laten zien.
Groep 2 is druk bezig geweest met de lessen uit
Onderbouwd. Zo kwam tante Truus regelmatig langs,
samen met Arie, Mollie, Sjoerd en Mien. Ook hebben de
kinderen kennisgemaakt met Kletskous. Hij kletste ons de oren van het
hoofd! Door middel van de laatste handpop, Kletskous, breiden de kinderen
hun woordenschat uit. Zo heeft iedere handpop een eigen leerdoel.
Groep 3 heeft al veel woorden en letters geleerd! Ze doen hard hun best. De laatste
woordjes die de kinderen hebben geleerd zijn: huis, weg, bos, tak en hut.
Door middel van de letters die bij deze woordjes centraal staan, kunnen ze
steeds meer woorden lezen! We willen u vragen om veel te blijven lezen
met uw kind, zodat de woorden steeds vlotter kunnen worden gelezen.
Met het rekenen gaat het erg goed. De kinderen maken al + en – sommen
tot en met de 20. We doen verschillende rekenspelletjes in de klas,
waardoor de kinderen erg enthousiast aan de gang gaan. Zo hebben we in
de klas een knikker-reken-bord staan. Natuurlijk is er ook tijd om zelf te ontdekken.
Sint Maarten is weer achter de rug. De kinderen zijn actief bezig geweest met het knutselen
van een lampion! Groep 2 maakte een slak en groep 3 is druk bezig geweest om lampions te
prikken. Fijn dat er een aantal ouders waren die konden helpen!
Hartelijke groet,
Frida en Rianne
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De Kinderboekenweek lijkt alweer lang geleden. Het was leuk ‘raar’ te mogen
doen. Rare tekeningen en gedichten zijn er gemaakt, door de kinderen.
De mooie Minions lampionnen hebben afgelopen woensdag ongetwijfeld veel
snoep opgeleverd. Het schoolontbijt de volgende morgen, zorgde met al zijn
vezels en vitaminen voor een beetje even-(ge)wicht.
Iedere rekenles oefenen we de tafels. In de maand november de tafels van
twee en drie. Met spelling leren we woorden met een ei of ij schrijven. Dit zijn
weetwoorden. De ei-plaat is een hulpmiddel hierbij. Woorden die op de plaat
staan schrijf je met een ei. Het rijmpje, de N en de K zitten op de bank te
kussen en daar mag niemand tussen, gebruiken we voor het aanleren van
woorden met nk. (Je hoort ngk).
En verder leert groep 4……nog beter lezen, hoofdletters schrijven, bijvoeglijke
naamwoorden gebruiken en elkaar complimenten geven.
Voordat je het weet, is het Sinterklaas en Kerst. Een drukke en gezellige maand!
Marnies en Marleen

Hoe ziet een dag in groep 4/5 eruit? Misschien is het wel eens leuk om een doorsnee dag te
beschrijven. Eigenlijk bestaat er geen doorsnee dag, maar stel je voor…
De kinderen komen iets voor half negen de school binnen, stoppen de jassen in de
luizentassen en geven bij binnenkomst een hand aan meester of juf. Vaak vertellen ze dan
over iets leuks, nieuws, vervelends of grappigs. De kinderen worden om half negen
opgehaald uit de klas door kinderen van groep 8. Ze gaan in groepjes uiteen om te lezen.
Afgelopen week hebben we weer een periode afgesloten en de kinderen schrijven als
afsluiting complimenten voor de leescoach op een mooie kaart.
Om kwart voor negen komen de kinderen in de klas en starten we met gebed en een lied.
Daarna
begint
de
rekenles.
We
oefenen
eerst
gezamenlijk
met
allerlei
automatiseringssommen. Dit is de basis van al het rekenen en dat laten we dus veel
terugkomen. Als de ene groep uitlegt krijgt, maakt de andere groep een les in het
schrijfschrift. Tijdens de extra instructie werkt de groep zelfstandig en daarna maakt de
leerkracht een ronde door de klas om hulp te bieden.
Hierna hebben we godsdienst. We
vertellen de kinderen een verhaal
uit de Bijbel. Daarna praten we
erover door en zingen liederen.
Ook is er gelegenheid voor de
kinderen om elkaar wat te
vertellen.
Om tien uur gaan we eten en
drinken en kijken we ondertussen iets leuks op het digibord. Als het eten en drinken op is,
kunnen we naar buiten om te spelen.
Na de pauze starten we met taal en spelling. Bij spelling komt er steeds een nieuwe
spellingcategorie aan de beurt. Hier wordt uitleg over gegeven, dit wordt geoefend en er
volgt een dictee. De taallessen zijn regelmatig hele actieve lessen. Er worden
telefoongesprekken geoefend, de kinderen werken samen in groepen rondom het alfabet.
Ook wordt de woordenschat op een creatieve manier aangeboden.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!

3

Om twaalf uur is het tijd om te gaan eten. Een deel van de kinderen gaat naar huis, het
andere deel eet op school.
Om één uur starten we met Lekker Lezen. In groepjes lezen de kinderen een tekst en maken
hier vragen over. Hierbij krijgen we hulp van ouders, een leescoach en onze
onderwijsassistente.
’s Middags is het rooster heel divers. We doen de zaakvakken, de creatieve vakken,
begrijpend lezen enz. Tijdens handvaardigheid krijgen we hulp, zodat de kinderen meer
begeleiding kunnen krijgen. Gelukkig zijn er ook moeders die helpen bij het computeren.
We sluiten de dag af met een spelletje of lezen voor uit ons favoriete boek, ‘Kinderen van de
Grote Beer’, we danken en gaan richting huis.
Groeten Tabitha en Marien

Hallo allemaal,
Hier weer een berichtje uit groep 7b!
Wij zijn met rekenen druk bezig met breuken en procenten. Met breuken hadden wij al
eerder kennis gemaakt in groep 7, maar de procenten zijn nieuw. We hebben geleerd hoe
we 1% kunnen uitrekenen van een getal. Vraag het maar eens hoe het moet aan uw zoon of
dochter!
Met taal en spelling werken we aan het thema over ‘gewoontes’. De kinderen wilden heel
graag een nieuw plekje in de klas. We zitten nu dan ook in groepjes in plaats van rijen. Dit
gaat heel goed.
Verder hebben we een dansworkshop van de Meerpaal gehad en het Nationale schoolontbijt.
Allemaal leuke dingen dus! Wat ook leuk is dat wij vanaf 20 november gaan starten met
MediaMasters. Dit is een super spannend mediawijsheidspel. MediaMasters wordt gespeeld
tijdens de Week van de Mediawijsheid (20 t/m 27 november). We
doen dit op 5 schooldagen, 1 uur per dag. Elke speldag start met
een korte aflevering op het digibord. Daarnaast gaan de leerlingen
zowel in de klas als thuis aan de slag met de MediaMissies. Dat zijn
mediawijze opdrachten over bijvoorbeeld privacy, cyberpesten,
programmeren, betrouwbaarheid van bronnen en het zelf creëren
van content. Tijdens deze opdrachten moeten kinderen overleggen,
samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij
het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van
elkaar mediawijzer.
Groeten Mirjam
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