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Voorjaarsvakantie

Johannes doopte bij de Jordaan
En riep ‘je moet opnieuw beginnen’.
Wie durft te verliezen die zal winnen
Wie achter is staat straks vooraan.
Hij doopte Jezus in de Jordaan.
Zo is de Heer opnieuw begonnen
en heeft Hij als kleinste mens gewonnen –
de Heer gaat als een knecht vooraan.
En iedereen die zo wordt gedoopt
mag met Hem mee op weg naar morgen;
hij hoeft er alleen maar voor te zorgen
niet te vergeten wat hij hoopt.
Hij hoopt dat alles nieuw worden zal,
dat al wat bang maakt zal verdwijnen
en dat in het duister licht zal verschijnen.
Dan is de kleinste mens in tel
Uit: Kind op maandag

Beste ouders,
Twee weken zijn we alweer aan het werk. Fijn dat alle kinderen gezond op school gekomen
zijn na de vakantie. We merken dat de kinderen uitgerust zijn.
Cito leerlingvolgsysteem
We zijn langzaamaan gestart met de afname van de toetsen van het leerlingvolgsysteem. De
komende twee weken ronden we dit af. Begin februari krijgt uw kind de resultaten van de
toetsen mee naar huis, zodat u ook weet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt.
Studiemiddagen
Begin februari hebben we met ons team twee studiemiddagen. De ene is op woensdagmiddag,
dus daar merkt u niets van, de andere op een donderdagmiddag en zijn de kinderen vrij. Eén
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staat in het teken van PBS en het analyseren van de resultaten van de toetsen. De andere
gaat over ontdekkend en onderzoekend leren. We zijn te gast op de kenniswerkplaats van
onze stichting.
Verbouwing
De verbouwing van de aula verloopt goed. Het wordt
steeds meer zichtbaar hoe het er uit gaat zien. Zo
bijzonder om een tekening in werkelijkheid terug te
zien. De samenwerking met de bouwvakkers
verloopt goed. Ze houden goed rekening met de
kinderen en met ons. We stellen dit uiteraard zeer
op prijs.
Geertje vK

Alle kinderen vanaf groep 3 hebben woensdag een brief mee naar huis gekregen met
informatie over de driedorpenloop. Opgeven kan tot en met maandag 23 januari bij de eigen
leerkracht!

De vakantie is weer achter de rug. De kinderen kwamen met prachtige verhalen naar school.
Veel kinderen vertelden over oud en nieuw. Lekker oliebollen eten en kijken naar het
vuurwerk. Zoals u in de klas kunt zien hebben wij ook vuurwerk op school gemaakt van lijm,
zout en ecoline. Een erg leuk werkje om te maken. Je moet alleen niet vergeten om je handen
te wassen anders heb je met het fruit eten zout fruit….
Nu gaan we bezig met het thema winter. We merken buiten dat het koud is, maar we zien er
nog niet zo heel veel van dat het winter is. Jammer,
want de kinderen willen heel graag op de slee naar
school. Tijdens het buitenspelen hebben de kinderen
snel koude handen als ze vergeten zijn om de
handschoenen mee te nemen. Wilt u hier om denken
samen met uw kind?
Nu wachten op de echte winter met sneeuw en ijs.
Nienke en Dirkje

2

Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!

Beste ouders,
Het nieuwe jaar 2017 is begonnen. We hebben allemaal weer even kunnen uitrusten en leuke
dingen kunnen doen. Ik heb van veel kinderen leuke vakantieverhalen gehoord. We zijn het
jaar goed begonnen op school. We zitten nu in groepjes en dat gaat erg goed. De kinderen
kunnen nu beter leren samenwerken en elkaar ook beter leren kennen. Met rekenen zijn we
in beide groepen druk met klokkijken. Ik merk dat veel kinderen dit lastig vinden. Ik leer de
kinderen nu eerst op de goede manier het analoge klokkijken aan.
Als de kinderen dit goed beheersen komt de digitale tijd erbij. We
hebben een extra klokkijkboekje in de klas om uit te werken. Veel
kinderen geven aan een horloge te hebben, maar hebben deze niet
om. Misschien kunt u dit thuis eens stimuleren. Met spelling leren
we in beide groepen woorden met eind d en lange en korte
klankwoorden aan. De nieuwe bloonwoorden staan weer online
dus er kan thuis geoefend worden. Op bijna elke donderdag t/m
maart 2017 staat juf Marleen voor de groep. Ik heb dan
lescompensatie. Ik ben dan buiten de groep aan het werk.
Groeten, Mirjam

Hallo allemaal,
We zijn inmiddels weer volop aan het werk… maar toch wil ik iedereen alsnog een fijn jaar
wensen! Het voelt altijd een beetje gek. Aan de ene kant start er een nieuwe jaar, maar aan
de andere kant zitten we ongeveer op ‘de helft’. Als juf denk ik zelf meer in schooljaren.
De eerste helft van groep 8 is vooral: kennismaken, de structuur in de klas opzetten en veel
leren.
Dit komende half jaar voelt voor mijzelf altijd meer als een afrondend half jaar. Het geleerde
wordt getoetst in de komende Cito toetsen. Vervolgens krijgt groep 8 in februari het
schooladvies, waarna ze zich kunnen aanmelden bij hun nieuwe school. De open dagen worden
druk bezocht en onderling wordt er overlegd over de te maken keuze.
Het afgelopen half jaar hebben we hard gewerkt. We leren dat je op veel verschillende
manieren kunt leren en dat leerstrategieën erg belangrijk zijn voor je werkhouding. Plannen
en organiseren, weektaken maken en opdrachten op de computer zijn inmiddels heel gewoon
geworden. De verschillen tussen leerlingen worden steeds duidelijker. De weektaken en
opdrachten worden daarom op verschillende niveaus aangeboden. Niet iedereen hoeft
hetzelfde te leren of te kunnen, maar ieder heeft wel zijn eigen talenten. Door het werken met
thema’s en creatieve opdrachten proberen we onze talenten ook ruimte te geven.
Tot de voorjaarsvakantie werken we aan het thema
reizen. Dit doen we vooral met de creatieve vakken
en indien mogelijk sluiten we met de vakken: taal,
ak, gs en natuur ook bij het thema aan. Het werken
met thema’s maakt dat we meer samenhang krijgen
tussen de vakken. Op deze manier hopen we tot het
eind van het jaar gemotiveerd en geïnteresseerd te
blijven voor ons werk!
Groeten, Stieneke
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Beste ouders, leerlingen en personeel van de Branding,
Wat een supergrote verrassing was het voor mij om te horen dat jullie met z’n allen maar
liefst €421,98 op hebben gehaald voor Compassion! Wát een enorm gaaf bedrag! Ik was er
even stil van……
In mei hoop ik een Muskathlon te gaan lopen in Oeganda, waar ik ook de kinderen ga
ontmoeten die, mede dankzij jullie gulle gift, in een Compassion project zitten. Dit betekent
dat ze geen honger meer hoeven te lijden, naar een dokter kunnen als ze ziek zijn, naar school
kunnen en kunnen studeren. Daarnaast krijgen ze te horen over Jezus en leren ze dat ze
allemaal kostbare parels van onze Hemelse Vader zijn. Voor jullie klinkt dit misschien heel
gewoon, maar voor deze kinderen is dit een verschil tussen een hopeloze en
een hoopvolle toekomst!
Ik laat jullie graag nog eens zien of horen hoe mijn reis is geweest, zodat jullie zelf kunnen
zien waar jullie geld terecht is gekomen.
Namens de kinderen in Oeganda enorm bedankt!
Hartelijke groet Carla

https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/1445/carla-drost.html

4

Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!

