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Kerstvakantie

David gaat naar het profetenhuis. De koning stuurt soldaten achter hem aan om hem op te halen, maar er gebeurt iets bijzonders. De soldaten
gaan mee zingen en dansen met de profeten, ze vergeten helemaal waarvoor ze gekomen zijn! Met een tweede en derde groep soldaten gebeurt
hetzelfde. En als de koning uiteindelijk zelf naar het profetenhuis gaat, verandert ook hij voor even in een profeet.
Naar 1 Samuël 19, 20

Beste ouders,
De Bran-dingen met daarin heel veel december. Wat gaat het schooljaar alweer snel. Zo start
ieder kind het nieuwe schooljaar en zo zijn we bezig met Sinterklaas en Kerst. Een fijne tijd,
maar soms ook ingewikkeld, omdat niet voor ieder kind geldt dat zoveel andere activiteiten
goed voor hem of haar is.
Plantdag
Morgen, 19 november, gaan de planten de tuin in. Er zijn al aardig wat
opgaven, maar hoe meer hulp er is, hoe sneller we klaar zijn en allemaal
kunnen genieten van de zaterdag. Hoewel… ik verwacht dat het ook genieten
is op het plein! Als u zich niet hebt opgegeven, maar morgen toch aanwezig
kunt zijn, dan graag! Om half negen is de koffie klaar.
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Studiedag
Afgelopen maandag hebben we met ons team een waardevolle studiedag gehad. Sociale
vaardigheden aanleren was het onderwerp. Een
externe heeft ons een inspirerende dag bezorgd
en dat maakte dat we dinsdag direct het
geleerde toe hebben kunnen passen.
Actie schoenendoos
Via deze weg willen we u hartelijk danken voor
uw bijdrage aan actie schoenendoos. In totaal
hebben we 34 dozen kunnen vullen. We
genieten van de betrokkenheid van de kinderen
bij dit project.
Pannenzegels
Voor ons talentenplein hebben we nieuwe pannen nodig. Nu heeft de AH een actie waarbij
pannenzegels kunnen worden gespaard. Mocht u zelf niet aan deze actie meedoen, mogen wij
de zegels dan? We kunnen daarmee voordelig nieuwe pannen aanschaffen!
Geertje vK

Beste ouders,
Over een paar weken zullen we met elkaar het Sinterklaasfeest gaan vieren. We hebben
voor u even de belangrijkste punten op een rij gezet:








Vrijdag 2 december vieren wij op school het Sinterklaasfeest.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 worden die ochtend om 8:30 uur op het grote
schoolplein verwacht voor de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten. De kinderen
mogen buiten wachten op het plein op Sinterklaas en zijn Pieten. Ouders zijn van harte
welkom om te kijken op het plein. Na de aankomst gaan alle kinderen naar hun eigen
klas, voor hun eigen programma van die dag.
Sinterklaas zal met zijn Pieten een bezoek brengen aan de groepen 1 t/m 4. Zij zullen
die dag ook een cadeautje krijgen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen op donderdag 24 november hun schoen
zetten. De volgende dag mogen ze kijken wat ze in hun schoen voor aardigheidje
hebben gekregen. De deuren van de klassen van groep 1 t/m 4 zullen die ochtend om
8.30 uur open gaan.
Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken, en vieren dit gezellig in hun eigen klas. Kinderen
die met de surprise tentoonstelling meedoen, mogen de surprise op donderdag al mee
naar school nemen. Op het getrokken lootje staat precies hoe dit werkt.

Vriendelijke groeten,
De Sinterklaascommissie
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In deze Bran-dingen alvast de vooraankondiging voor de
Kerstviering. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om weer een
viering in de kerk te houden in samenwerking met kinderkerk
Menorah. Inmiddels is een heel aantal kinderen twee keer in
de week aan het oefenen voor de musical. Er zijn twee
vieringen op woensdag 21 december. U krijgt nog een
uitnodiging.

Nieuw Gemeenschappelijk medezeggenschapsraadslid gezocht… En gevonden!
In de vorige Bran-dingen hebben wij een oproep gedaan “GMR lid gezocht uit de
oudergeleding”. Hierop heeft Hans enthousiast gereageerd. Wij hebben hem direct voorgesteld
bij de GMR en vanaf 10 November is hij geïnstalleerd als nieuw lid.
Wij willen hierbij Hans bedanken voor zijn snelle reactie en inzet!
Tot nu toe krijgen wij veel respons op dit soort vragen bij ouders en leerkrachten en zo kunnen
wij als MR en GMR altijd met volledige bezetting deelnemen aan zaken die school en stichting
aangaan! Voelt goed voor de toekomst van de Branding!
Groet van Bas
, voorzitter MR.

Beste ouders,
Graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen. Ik ben
Jeanine
Verkerk-van
Oostrom
(kinderen
jeugdpsycholoog)
en
per
heden
bied
ik
behandeling/begeleiding aan op basisschool ‘de
Branding’ voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
Ik bied behandeling en begeleiding aan zorgintensieve
en ‘speciale’ gezinnen. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen
die
een
broer/zus/ouder
hebben
die
een
verstandelijke/lichamelijke beperking, een chronische (ernstige) ziekte of een psychiatrische
stoornis heeft (ADHD/ASS/Depressie etc). Dus de broer of zus van …
Daarnaast bied ik behandeling/begeleiding aan kinderen van gescheiden ouders en kan ik
kinderen ondersteunen bij rouw en verliesverwerking.
Bovenstaande doelgroepen vragen vaak zelf niet direct om hulp, omdat ze ouders niet willen
belasten met hun zorgen. Ze hebben er echter vaak wel behoefte aan.
De behandeling/begeleiding bestaat uit individuele gesprekken met het kind en met ouders.
Eventueel vindt de behandeling in groepsverband plaats. Ook kunnen er gezinsgesprekken
plaats vinden. Het doel is om de kinderen te leren omgaan met hun speciale gezinssituatie,
bevorderen van een positief zelfbeeld en eigenwaarde, bevorderen van een betere interactie
tussen gezinsleden en eventueel verwerken van heftige gebeurtenissen. Ouders leren om hun
kinderen adequaat te ondersteunen in hun ontwikkeling.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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De behandeling/begeleiding wordt vergoed door de gemeente Dronten en zullen onder
schooltijd en op school plaats vinden. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Marijke van den
Hoorn (Intern Begeleider).
Met vriendelijke groeten,
Jeanine Verkerk-van Oostrom MSc.
Kinder- en Jeugdpsycholoog
‘Op Vaste Grond’
info@opvastegrond.nl
www.opvastegrond.nl

Wat zijn we de afgelopen weken druk aan het werk geweest. We zijn
in deze tijd bezig met al het moois dat we om ons heen zien: de herfst.
Wat een prachtige kleuren! Hoe kan het toch dat alle bladeren in de
herfst van de bomen vallen? Hier hebben we het in de klas over gehad
en dan kon het natuurlijk niet ontbreken om een blad met nerven te
zoeken en met wasco te tekenen! Wilt u het filmpje zien wat we hierbij
hebben gebruikt? Kijk dan eens op www.wijzneus.nl/debranding. Een aanrader!
Groep 2 heeft al van alles geleerd. We zijn begonnen met het thema Boeken, wat gelijk mooi
aansloot bij de Kinderboekenweek. Hierbij zijn we bezig geweest met visuele discriminatie
(het verschil zien tussen letters en vormen), rangtelwoorden (eerste,
tweede, derde enz.) en doortellen. Dit kunnen veel kinderen al erg goed.
Vervolgens zijn we verder gegaan met het thema herfst. Hierboven hebt u
daar al wat over kunnen lezen. Waar we bij dit thema vooral op hebben
ingezet is het begrijpend luisteren. Dit is een voorbereiding op het
begrijpend lezen. Dit zijn oefeningen als: maak het verhaaltje kloppend
door de plaatjes op de juiste volgorde te leggen.
En dan zijn we nu natuurlijk met
verkleedkleren liggen alweer in de
thema aan de gang met rijmen.
hebben er in elk geval veel zin in..

de hele groep begonnen met het thema Sinterklaas! De
klas. Dat is altijd weer een feest. Groep 2 gaat binnen dit
We hopen op een gezellig Sinterklaasfeest! De kinderen
ze kunnen niet wachten..

Groep 3 werkt met de methode Lijn 3 voor het lezen. We zijn deze week
alweer gestart met het 4e thema. We merken dat veel kinderen thuis
goed aan het oefenen zijn met het lezen van boekjes en het oefenen in
Gynzykids. Mooi om te zien. Mocht uw kind hier nog niet erg mee bezig
zijn, dan raden we u aan hier mee te gaan beginnen. Het thema waar
we nu mee bezig zijn is: Op Wielen. Hierbij gaat het vooral over de
hulpdiensten. De start was al erg leuk en leerzaam. Bijna alle kinderen
konden wel iets vertellen over de brandweer, ambulance of politie.
Wat hebben we toch een heerlijke groep om les aan te mogen geven!! We genieten elke dag
weer!
Een hartelijke groet,
Frida en Rianne
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Hallo allemaal,
Wat is er allemaal te beleven in groep 4a! We zijn druk met tafels leren. Aan de beurt is de
tafel van 6. In groep 4 hoeft deze tafel nog niet vlot uit het hoofd opgezegd te worden.
Belangrijk is dat kinderen weten hoe de tafel in elkaar zit. Bij de tafel van 4 kun je denken
aan stoelpoten. 1 stoel heeft 4 poten, 2 stoelen hebben samen 8 poten, enz. Bij
de tafel van 6 kunnen we denken aan……. 1 vlieg heeft 6 poten, 10 vliegen
hebben samen 60 poten.
We leren tellen en doortellen t/m 60. We stellen doelen voor de les. Voor de
kinderen is het duidelijk wat we verwachten dat zij beheersen aan het einde van
de les. Is dat doel gelukt of zijn er dingen niet duidelijk, dan werken we daar
nog aan.
We hebben samen van een lekker schoolontbijt genoten. Mariët heeft ons
geholpen in de groep. Het was fijn samen zo de dag te beginnen.
Ook doen we regelmatig aan coöperatief leren. Dit doen we in verschillende
variaties. Meer hierover heb ik al eerder bericht. Maandag hebben wij als
leerkrachten een Rots en Water training gevolgd. Ook hierbij hebben wij leuke
spellen geleerd die wij kunnen gebruiken in de groep. We leggen daarbij ook uit waarom we
het spel spelen. Leuk en leerzaam. Zodoende kunnen wij inspelen op het gebeuren in de groep
en op het plein. Samen verantwoordelijk voor een mooi spel, een leuke dag en een goede
werkhouding.
Nog een leuk nieuwtje: Jayden heeft er een zusje bij. Ook vanuit de Bran-dingen gefeliciteerd
van onze groep.
Marnies en Conny

Nieuwtjes uit groep 5!
Groep 5 werkt de komende periode aan een nieuw thema voor spelling en taal: ‘uitstapjes’.
De categorieën die hier in terug komen zijn woorden met ‘ij’, woorden met be-, ge-, ve- en
met achtervoegsel –te. Ook komen woorden met achtervoegsel –ig of – lijk aan bod.
De belangrijkste onderdelen waar we momenteel aan werken bij rekenen zijn: optellen met
eenheden binnen en over het honderdtal en
getallen verdelen in honderdtallen, tientallen en
eenheden. Het is belangrijk dat er thuis geoefend
wordt met de tafels. Vooral de tafels 6, 7, 8 en 9
zijn
nog
niet
bij
iedereen
voldoende
geautomatiseerd.
Thuis kan er spelling worden geoefend met
BLOON en Muiswerk; dit is Spelling op Maat 1.
Ook kan er thuis op de computer begrijpend lezen
worden geoefend met Muiswerk.
Groetjes, Tabitha en Marleen
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Hallo ouders,
Nu de herfstvakantie voorbij is komt er een drukke, maar ook een hele gezellige tijd voor
ons aan op weg naar Sinterklaas en Kerst.
Op school zijn de leerlingen al druk bezig om diverse cijfers binnen te halen, denkend aan
dictee, aardrijkskunde, geschiedenis, taal en rekenen. We nemen de leerlingen mee in de
scores die zij behalen en natuurlijk ook u, mocht dat nodig zijn.
Op het schoolplein hebben we af en toe schoonmaakdienst en gaan de leerlingen gewapend
met een prikstok en een vuilniszak het plein op om afval te verzamelen en op te ruimen.
Daarbij is het ook al de beurt geweest aan groep 6/7 om in de tuin te werken. Onkruid eruit
halen, schoffelen etc. Lekker buiten bezig!
Onze Nikki werd klassikaal verkozen voor de voorleeswedstrijd. Er werd eerst een wedstrijd
in de klas gehouden, waarbij de leerlingen die mee wilden doen tegen elkaar moesten strijden.
Daaruit werd Nikki gekozen. Helaas werd zij ziek op het moment dat zij moest strijden tegen
de winnaars van meester Meindert en juf Stieneke. Onze Clarissa die tweede was geworden
wilde de plek wel overnemen van Nikki en zo mocht zij haar stukje voorlezen voor de groepen
6/7 - 7/8 en 8. Heel knap van haar!
Uiteindelijk is Fardau uit de klas van Stieneke gekozen tot
winnares van de bovenbouw en mag zij straks naar de
Meerpaal om te strijden tegen de andere winnaars van
diverse scholen.
Verder zijn de leerlingen met Antine nog naar de
Kenniswerkplaats geweest, waar zij mochten knutselen en
ontdekken. Dat was een hele leerzame middag.
Ook zijn er twee leerlingen gekozen om mee te werken aan
de komende kerstmusical. We hebben er weer erg zin in
om straks een mooie musical te laten zien!
U leest het al, we maken heel wat mee in groep 6/7!
Groetjes van Antine en Marieke
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