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Bran-dingen nr. 6 verschijnt

Hij is het kerstkind,
het kerstkind, het kerstkind.
Met Hem zal de vrede echt beginnen.
Nu en overal.
Hij is het kerstkind.
Uit: Musical Het Lege Boek

Beste ouders,
‘Met Hem zal de vrede echt beginnen.’ Een regel uit een lied dat kinderen tijdens de musical
gaan zingen. De geboorte van Jezus, het Kerstkind. Deze bijzondere gebeurtenis vieren we
met elkaar. We vertellen de kinderen over Jezus, we bidden en we zingen. Fijn om dit met
onze kinderen te mogen delen.
Sinterklaasviering
Wat hebben we afgelopen vrijdag een fijn feest met elkaar gehad.
Sinterklaas en zijn pieten op schoolbezoek. De kinderen hebben
genoten. In de onderbouw van het bezoek in de groep en in de
bovenbouw van het uitpakken van de surprises. Erg fijn dat het zo
een goede dag is geweest. Bedankt ook dat u hebt geholpen of er
bij bent geweest tijdens de aankomst.
Kerstviering
U hebt de uitnodiging voor de Kerstviering ontvangen. We kijken
ernaar uit om dit feest met de kinderen en u te mogen vieren. In de
groepen worden de liederen geoefend en een aantal kinderen oefent
al weken voor de musical. We werken deze keer samen met de
Kinderkerk van de Protestante Gemeente van Swifterbant.
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Bijzonder om aanstaande woensdag ook weer met een aantal kinderen uit groep 6 op bezoek
te mogen gaan bij het ziekenhuis in Lelystad om zelfgemaakte kerstkaarten te brengen. Dit is
een traditie. Ik denk dat we dit al vijftien jaar doen!
Project
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het project feest. In iedere groep is er extra
aandacht geweest voor de feesten en hebben we vooral de creatieve en muzikale talententen
ontdekt. Prachtig om de kinderen muziek te zien maken en creatief bezig te zien.
Nieuwjaarskoffie
Maandag 4 januari bent u om 8.30 uur uitgenodigd om in de aula een kop koffie of thee te
komen drinken. We vinden het fijn om u te ontmoeten en de hand te schudden.
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje vK

Hier een kort bericht van de medezeggenschapsraad!
Sinds kort heeft Carla haar rol als voorzitter van de MR overgedragen aan Bas. Bas zit sinds
dit schooljaar in de MR en Carla zal aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van de
MR.
Binnenkort zullen jullie foto's aantreffen bij de ingangen van de school om nog beter te laten
zien wie er in de MR zitten. Zichtbaarheid is voor ons erg belangrijk, aangezien wij hét
aanspreekpunt zijn voor ouders en leerkrachten.
Een aantal van ons heeft ook onlangs weer een MR trainingsavond bijgewoond om goed te
weten wat nu de rol van een medezeggenschapsraad is, want
een MR heeft altijd een advies of een instemmingsfunctie.
Loopt u als ouder ergens tegenaan, heeft u een advies of een
vraag, dan kunt u ook een beroep doen op de MR.
Dit kan via ons mailadres: mrdebranding@codenz.nl

Maandag 14 december komt dhr. Doornenbal van BuroBlad een dag op school om een eerste
schets te maken voor het nieuwe schoolplein. Hij start met de kinderen van het SAT en
overlegt met hen wat de wensen voor het nieuwe plein zijn. Daarna gaat hij hier schetsen. De
schets wordt aan het einde van de
dag
doorgesproken
met
het
Pleinteam. Dit team bestaat uit een
aantal ouders en leerkrachten. De
schets is vervolgens het uitgangspunt
om een voorlopig ontwerp te gaan
maken. Op de site van BuroBlad kunt
u beeldmateriaal vinden van pleinen
die ze al ontworpen hebben.
www.natuurlijkbuitenspelen.nl
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Beste ouders en kinderen,
In november zijn de schoenendozen die jullie gemaakt hebben voor actie 4 kids nagekeken.
De dozen zagen er prachtig uit en ook van alle spulletjes worden de kinderen vast heel blij!
Bedankt daarvoor! Ook de opbrengst van het ingezamelde geld op school en van de collecte
na de jeugddienst was super. Hiermee hebben we zelfs nog extra dozen kunnen vullen!
Goed gedaan allemaal!
Groetjes van Fiona, Mirjam en Cora

Sinterklaas is net vertrokken en de kerstboom staat weer in de klas. Nog even en we knallen
het nieuwe jaar weer in. Wat gebeurt er veel in korte tijd, sommige kleuters hebben daar wat
moeite mee. Ze worden moe, luisteren lukt niet zo goed meer, ze willen liefst de hele dag hun
eigen gang gaan. Ook dan leren ze veel, ze pikken op waar ze op dat moment aan toe zijn.
Als leerkracht kun je hier invloed op uitoefenen door een goed gestructureerd en beredeneerd
aanbod te geven. We hebben vanaf de zomervakantie kennis gemaakt met de cijfers 1 t/m 7.
De meeste kinderen herkennen deze cijfers nu goed en kunnen er ook een hoeveelheid aan
koppelen.
We maken ook spelenderwijs kennis met letters, zo weten we de i-t-p-m en deze week komt
de b erbij. Het zou fijn zijn als u af en toe deze letters en cijfers thuis laat terug komen. Zo
blijft het nog beter hangen.
Vanaf 2 november hebben we een nieuwe leerling in de klas. Het is Anna-Elise. Ze voelt zich
al helemaal thuis in onze groep. We hopen dat je een fijne tijd krijgt bij ons op school.
We hebben nu 18 kleuters in de groep, in januari komen Megan en Nina de
Zoete erbij. Gezellig hoor, we hopen ook dat jullie je snel thuis voelen in
de ijsbeergroep. Op 20 november zijn de vader en moeder van Niels en
Mark getrouwd, daar hebben jullie vast iets van gehoord. Het was erg leuk
om mee te maken, de kinderen waren er vol van!
Vanaf deze plaats wens ik het bruidspaar heel veel geluk met elkaar.

Hulp in de groep:
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In onze groep hebben we 2 klassenouders; Alinda (moeder van Mark en Niels) en Debby
(moeder van Thijs). Zij helpen ons bij festiviteiten en groepsuitjes. Als er meer dan 2 ouders
nodig zijn of zij kunnen niet, dan vragen zij meer ouders om te helpen.
Bij het computeren helpen de moeders van Larieke en Kausar. De afgelopen
schoonmaakavond zijn er ook een aantal ouders actief geweest.
Ik ben erg blij dat er zoveel ouders zijn die ons willen helpen, bedankt daarvoor.
Met een hartelijke groet,
Ada

Hier even wat nieuws uit groep 3b. Wat hebben we afgelopen
vrijdag een gezellig Sinterklaasfeest gehad! We begonnen op het
plein, veel kinderen waren enthousiast aan het dansen en zingen
toen Sinterklaas met zijn pieten het plein op kwamen lopen.
Daarna hebben we een spelletjescircuit gedaan in de klas,
pepernotenbingo, sjoelen, wie is het, Sinterklaasmemory en
tussendoor werden we ook nog voorgelezen. Daarna maakten wij
ons klaar voor het bezoek van Sinterklaas, maar we moesten best
even een tijdje wachten. De Sint en zijn pieten hadden een beetje
vertraging opgelopen. Gelukkig zat de stemming er goed in, en
hebben we nog een paar liedjes gezongen. We hebben gevoetbald
met de pieten, gedanst, gezongen, voorgelezen en ook waren er
een aantal kinderen die een mooie tekening hadden gemaakt.
Daarnaast waren de stoel en de krukken erg mooi versierd door
de kinderen. Een piet ging zelfs in de prullenbak zitten! Het was
een dolle boel hier in de klas!
Prasanna en Antine

We zijn met groep 5/6 in deze donkere dagen voor kerst vooral bezig met het feest van Het
Licht. Samen met de kinderen hebben we o.a. gekeken in de aula. Hier staat een kerststal en
kinderen konden er vragen over stellen. Wat is er te zien, wat betekent het als er staat Ik ben
Het Licht der wereld? Bijzonder om te zien dat een aantal kinderen al heel goed snapt wat
ermee bedoeld wordt. Het is een Licht dat ons hoop geeft. Hoop op een toekomst die wacht.
Hoop die in deze tijd soms verder weg dan ooit lijkt te zijn maar toch, elke keer weer mogen
we zien op dat Licht. Bijzonder!
Sinds afgelopen maandag hebben we een ‘nieuwe’ leerling in de klas. Nou ja, nieuwe.. ;-) Noa
Kerkvliet is haar naam. We hebben haar uiteraard van harte welkom geheten in onze
dynamische,
levendige
klas.
Volgens mij voelt ze zich al aardig
thuis. We zitten als groep voor het
eerst in groepjes van minimaal 3
leerlingen. Als leerkracht wil ik
graag
zien
dat
kinderen
samenwerkend leren. Leren van
elkaar is zo waardevol. Ook op het
sociale vlak kan deze opzet
opbouwend werken. Je kunt
namelijk best naast iemand zitten
die je niet altijd mag, maar juist op
deze manier goed leert kennen.
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Dat gaat met vallen en opstaan en een aantal kinderen vindt het nog wel eens lastig. Op het
moment van schrijven heb ik al diverse complimenten uit mogen delen aan kinderen die
ontzettend hard en rustig gewerkt hebben. Kortom, deze groep laat stapje voor stapje zien
dat ze het groepsproces begint te begrijpen. Vanaf deze kant wens ik u en jullie alvast een
paar goede en gezegende dagen toe. Een tijd van terugzien en een tijd van vooruit kijken.
Soms met een traan, soms met een lach, maar altijd in de blijde verwachting van de toekomst
van Jezus.
Groeten Meindert

Hallo allemaal,

Hebben jullie het al gehoord? Jongeren
belangen Swifterbant organiseert op de
woensdagmiddag een super gezellige
creatieve knutselclub! Het heet CreaDoe!
Alle kinderen van de basisschool zijn van
harte welkom om met ons mee te komen
knutselen!
De kinderen van groep 1 en 2 hebben nog
wat meer begeleiding nodig, dus die mogen samen met een volwassenen komen, die een
beetje helpt.
De CreaDoe is iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 in de aula van basisschool de
Golfslag, behalve in de vakantie, want dan is de school gesloten.
De kosten zijn € 1,50 inclusief materiaal en een glaasje drinken!
Wij hebben er zin in! Kom jij ook?

Zelf vuurwerk afsteken, gaat jouw kind veilig
om met vuurwerk?
Kinderen schatten het gevaar van vuurwerk soms niet goed in. Als
een kind vuurwerk afsteekt, kan het voor jou als ouder erg lastig zijn
om toezicht te houden.
Het is erg belangrijk je kind goed voor te lichten en te wijzen op de
gevaren van vuurwerk.
Zo zorg je samen dat het afsteken van vuurwerk leuk blijft.
Kijk voor meer info op onze website.

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 ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande kinderen óf over
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zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.

Op 9 januari houdt Malletband Amor Musae een muzikaal sprookje in de Meerpaal in
Dronten, op het binnenplein.
Een muzikaal sprookje dat zich afspeelt in het grote notenbos.
Sneeuwwitje schrijft een muziekstuk voor de verjaardag van Reus Forte.
Maar wat komt de heks doen?
En wat is de wolf van plan bij Oma Vioolsleutel en Roodkapje?
Ben je benieuwd hoe het verhaal verder gaat en of het goed afloopt?
Kom dan naar de gratis voorstelling!
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Voor wie:
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zaterdag 9 januari 2016
12:00 uur
Meerpaal Dronten, op het binnenplein
Iedereen van 0 tot 12 jaar en ouder
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