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Bran-dingen nr. 7 verschijnt
Cito leerlingvolgsysteem uitslagen gaan mee naar huis

Er loopt een man die helpers zoekt,
hij wandelt langs het water.
Hij kent de mensen en hij roept: 'Ga mee op weg naar later!'
Jij daar, jij daar, ik kijk ook naar jou. Ik weet wie je bent.
Jij bent kind van God, kom maar gauw!

Beste ouders,

Uit: Kind op maandag

Allereerst de beste wensen voor 2016. Een aantal van u heeft gebruik kunnen
maken van de inloop voor ouders afgelopen maandag. Goed om even de tijd
te nemen om elkaar de hand te schudden en bij te praten. We hopen dat u
goede weken hebt gehad en dat het een fijne tijd is geweest. We zijn
dankbaar dat ieder kind weer veilig op school is gekomen na de vakantie.
Gezonde school
We zijn trots op het feit dat we ons voor de komende jaren een ‘gezonde school’ mogen
noemen! De plaquette is binnen. U hoort van ons wanneer we deze aan de muur gaan
schroeven. Wordt vervolgd.
Rots en water informatieavond
Maandagavond 11 januari is de informatieavond rots en water voor ouders van groep 1a,
1/2b, 3b, 6/7a en 7b. Ook ouders die de vorige keer niet konden, zijn van harte welkom!
Hebt u de avond in het begin van het jaar al bijgewoond, dan is het niet nodig dat u er nu
weer bent. De avond is inhoudelijk hetzelfde. Mariët Hogendoorn en Willianne Sinke geven
deze avond uitleg over Rots en water en laten u zelf beleven hoe dit voor de kinderen is. De
avond start om 19.30 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen. De koffie staat vanaf 19.15 uur
klaar!
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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Luiscontrole
Woensdag worden alle kinderen weer op luizen gecontroleerd. Graag zo weinig mogelijk gel
gebruiken en ingenieuze haarvlechten voorkomen.
Cito leerlingvolgsysteem
Twee keer per jaar worden bij de kinderen cito leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen.
Deze keer geldt dit voor de kinderen van groep 2 t/m 8. Het gaat om een aantal toetsen die
worden verspreid over een ruime week. Aan het eind van deze maand krijgt uw kind een
brief met de resultaten mee naar huis.
Studiemiddag
Donderdagmiddag 28 januari hebben we een studiemiddag met het team. Deze keer gaan
we het hebben over lezen, het ontwikkelen van talenten en over het begeleiden van
kinderen die extra begeleiding bij het lezen nodig hebben.
Studiedag 21 maart
In de jaarplanning staat maandagmiddag als studiemiddag vermeld. We maken hier een
studiedag van! Wilt u dit in de jaarbrief wijzigen? Alle kinderen
zijn dus op maandag 21 maart de hele dag vrij.
Rapport
Begin februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis.
Wilt u zorgen dat de uitslag van het leerlingvolgsysteem niet in
het rapport wordt gedaan? Het rapport is namelijk voor uw kind
en de uitslag van het leerlingvolgsysteem is voor u. Alvast
bedankt.
Hal
Wellicht hebt u het zelf al gezien of erover gehoord van uw kind. De hoofdhal en de
kleuterhal zijn alweer van thema veranderd. Het thema is nu winter. Mariëlle en Sandra
hebben dit in de vakantie voor ons in orde gemaakt. Erg bijzonder en fijn dat deze twee
betrokken ouders dit steeds weer doen. Bedankt!
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje vK

Nieuw medezeggenschapsraad lid gezocht (oudergeleding)
Aan het einde van dit schooljaar zal Carla de MR
verlaten. Zij heeft dan 6 jaar in de MR (en GMR)
plaatsgenomen. Haar plaats is dan beschikbaar en
hiervoor zoeken wij een enthousiaste ouder die ons wil
versterken. De MR bestaat uit 3 personen van het
personeel en 3 personen van de ouders. Het is een
uitgelezen kans om meer inzicht te krijgen in de
activiteiten van de school. De MR heeft advies- en
instemmingsrecht op belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op het onderwijs, de
kinderen en het personeel van de Branding.
Aanmelden of vragen kan via ons mailadres: mrdebranding@codenz.nl of spreek gerust één
van ons aan in de school.
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Prasanna, leerkracht groep 3
Meindert, leerkracht groep 6/7
Marnies, leerkracht groep 4
Esther, secretariaat MR
Carla, aftredend lid MR
Bas, voorzitter MR

Aanstaande woensdag 13 januari presenteert dhr. Doornenbal het ontwerp voor het
schoolplein. Eerst mogen de kinderen van het School actie team het ontwerp zien en hierop
reageren. Na schooltijd wordt het aan het team en de ouders van het pleinteam
gepresenteerd. Leuk dat we al zover zijn!

Wat een drukke, maar gezellige maand hebben we achter de rug. Op 4 december kwam
Sinterklaas op school. Wat een fijn feest hebben we gehad en wat een prachtige cadeaus
hebben we gekregen. Daarna kwam het kerstfeest. We hebben kaarten
gemaakt voor de mensen in het ziekenhuis en voor de ouderen vlak bij
school. We hebben met z’n allen de kaarten bij de oudere mensen in
de bus gestopt. Toen kwam het feest in de kerk. Hier konden we kijken
en luisteren naar het verhaal van het oude boek.
Fijn dat we dit met z’n allen konden vieren. Dan de jaarwisseling. Ieder
kind heeft zijn eigen verhaal over wat hij allemaal heeft gezien van het
vuurwerk en wat voor lekkere dingen ze allemaal hebben gegeten. De
vakantie is weer voorbij en op school gaan we nu werken over de
winter. Jammer dat er nog steeds geen sneeuw of ijs ligt. Toch is het
koud buiten en zijn de handschoenen en sjaals geen overbodige luxe.
Vooral als we ’s ochtends buiten spelen kan het erg koud zijn.
We gaan woorden oefenen met de letter S met Arie de letterkanarie, praten over het oud en
nieuw met kletskous, woorden oefenen met Wim en nog veel meer. De kinderen zullen u
vast wel op de hoogte houden van wat we allemaal doen in de klas.
Nienke en Dirkje

Hallo allemaal,
Allereerst de beste wensen voor 2016, voor u en uw gezin!
In groep 6/7 werden er mooie verhalen verteld over de kerstvakantie. Zwemmen, logeren,
familie, spelen, slapen in een hotel en vuurwerk afsteken. De leerlingen hebben een goede
vakantie gehad aan de verhalen te horen. Fijn!
Toch komt er ook weer een tijd om naar school te gaan en die is inmiddels begonnen. De
komende weken op school staan in het teken van de Cito toetsen. De leerlingen gaan op het
gebied van rekenen, begrijpend lezen, lezen en spelling toetsen maken, waar weer scores
uit gaan komen. Soms een spannende tijd voor de leerlingen, wat best begrijpelijk is. Maar
we gaan er ons best voor doen!
Dan komen de rapporten ook al weer in zicht. Het eerste rapport van de leerlingen. Samen
met de Cito toetsen en het rapport krijgt u een mooi overzicht van waar uw kind staat. Of
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het wellicht wat extra hulp nodig heeft, of niet. We hebben dan nog een heel aantal
maanden om uw kind goed verder te helpen, mocht dat nodig zijn.
Meester Bastiaan (stagiaire) gaat de komende periode naar
Rianne in groep 2/3. Hij heeft ons een hele tijd goed
geholpen in groep 6/7 en veel lessen kunnen geven. Het was
fijn om hem in de klas te hebben! Per februari krijgen wij
Lisa in de klas. Een nieuwe stage juf die de groep ook weer
veel les gaat geven. We kijken er naar uit! De laatste periode
wisselen Lisa en Bastiaan nog een keer. Dan komt Bastiaan
weer terug naar onze groep en dan gaat Lisa naar een
andere groep binnen onze school. Zo bent u weer een beetje
op de hoogte van wat er in groep 6/7 gaat gebeuren.
Groetjes van Corine en Marieke

Hallo allemaal,
Voor iedereen een fijn, gezond, leerzaam en goed 2016! De vakantie is weer voorbij…
Alhoewel een aantal leerlingen niet helemaal fit is, hebben we toch weer een goede start
gemaakt. De vakantie verhalen waren leuk, gezellig en vaak ook lekker!
De komende tijd is voor ons best belangrijk. Volgende week starten we met de cito toetsen
van midden groep 8 en daarna beginnen al snel de adviesgesprekken met de ouders en
leerlingen van groep 8. Voorafgaand zullen Geertje, Marijke, de leerkrachten van groep 7 en
ik bij elkaar om de tafel gaan zitten om elk kind een passend advies te geven.
Ondertussen zal ik mij alvast gaan oriënteren op musicals, zodat deze na de
voorjaarvakantie besteld kan worden. Het is altijd weer een leuke klus om voor een groep
een passende musical te kiezen.
In de komende periode krijgt groep 8 ook praktijklessen voor EHBO. In februari hopen we
het examen af te nemen. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. De theorie is
tot de kerstvakantie behandeld en nu richten we ons op het oefenen.
Verder gaan we door met het leren plannen, huiswerk maken, de zelfstandigheid vergroten
en dergelijke. We zijn ons echt al aan het voorbereiden op het middelbare schoolleven. Op
woensdag 3 februari kunnen de leerlingen een lesmiddag volgen. Daarnaast komen er in de
komende weken mensen van verschillende scholen een praatje houden, want na de adviezen
moeten de leerlingen echt een keuze gaan maken voor een volgende school.
Zoals u leest, werken we echt naar een eindpunt toe.
Al wil ik daar nog even niet aan denken, want de tijd
gaat zo snel! Ik heb ook veel zin in het komende half
jaar. We hebben het als klas namelijk ook erg goed
en fijn samen. De sfeer is goed, gemoedelijk en
verantwoordelijk. Ik ben blij met deze kinderen en
hun enthousiasme en daar geniet ik elke dag van en
u misschien ook wel!
Groeten, Stieneke
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Ook in 2016 is het elke eerste vrijdag van de maand
weer vrijdag/blijdag.
Dit op de volgende data:
5
4
1
6

februari
maart
april
mei

vertelvoorstelling mannetje jas
theatervoorstelling: aaipet
theatervoorstelling: Luke en de ijsjesmachine
workshop animatie

Vrijdag Blijdag: vertelvoorstelling Mannetje Jas
Van 16:00 tot 17:00 | FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant
Kosten: gratis
Vr 05 februari
Mannetje Jas heeft het altijd koud. Of het nou zomer of winter is, hij stookt zijn kachel zo
hoog op dat niemand meer langs wil komen. Daar krijgt hij het nog kouder van, dus kleedt
hij zich steeds dikker aan.
Maar zelfs met twintig jassen zit Mannetje Jas nog te bibberen. Dan ontmoet hij een
lotgenoot en ontdekt dat hij niet de enige koukleum is. Zal Vrouwtje Jas hem kunnen
opwarmen?
‘Mannetje Jas’ was als prentenboek zeer succesvol. Schrijver en illustrator Sieb Posthuma
won er het Gouden Penseel mee. Driedimensionaal worden de prenten nóg leuker en
spettert de liefde tussen Mannetje en Vrouwtje Jas van het toneel af. Een voorstelling om
warm van te worden. Wat heet!
De voorstelling mannetje Jas wordt gespeeld door Hilde van Estrik, om 16:00 uur in de
bibliotheek en is gratis toegankelijk. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
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