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Studiedag, alle kinderen zijn de hele dag vrij

Lieve God,
Wij danken U omdat U onze vriend wilt zijn.
Omdat U bij ons bent als het goed gaat,
maar ook als het even niet zo goed gaat.
Vandaag bidden wij voor alle mensen in de wereld
bij wie er iets mis ging in de vriendschap.
Wij bidden voor vrienden die boos op elkaar zijn geworden;
geef dat het weer goed komt.
Wij bidden voor vrienden die elkaar zijn kwijt geraakt;
geef dat ze de vriendschap terugvinden.
Voor vrienden die elkaar pijn gedaan hebben;
geef troost en maak een nieuw begin.
Dat bidden wij U in de naam van Jezus,
Uw zoon, onze vriend
die opgestaan is en leeft.
Amen.

Beste ouders,

Uit: Kind op maandag

De veertigdagentijd is begonnen. Veertig dagen om toe te leven naar Pasen. In de groepen
zijn we gestart met het branden van vijf kaarsen. Iedere week gaat er een kaars uit om te
symboliseren dat het donker wordt. Met het vieren van Pasen branden ze weer allemaal,
omdat Jezus uit de dood is opgestaan.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!

1

Ouderenquête
De ouderenquête is uitgezet en door ongeveer 30% van de ouders ingevuld. Hier zijn we blij
mee, maar het is niet genoeg om een betrouwbare uitslag te krijgen. Mocht u de enquête
nog niet hebben ingevuld, dan willen we u vragen dit alsnog te doen! Bent u uw
inloggegevens kwijt, dan kunt u deze opnieuw bij me opvragen.
Ouderavond
U kunt u tot maandag aanstaande opgeven voor de ouderavond. De eerste aanmeldingen
zijn al binnen. We bevelen de avond van harte aan en kijken ernaar uit u te ontmoeten.
Project
Na de vakantie gaat het derde project van start. Deze keer is dit het project ‘lekker fit’. In
alle groepen wordt er aandacht besteed aan bewegen en gezonde voeding. We maken
hiervoor gebruik van lesmaterialen van de Hartstichting. Op de site van lekker fit kunt u
meer informatie vinden. http://www.lekkerfitopschool.nl/
Gevonden voorwerpen
Vanaf maandag aanstaande liggen de gevonden voorwerpen een
week in de aula. Er zit van alles bij: tassen, jassen, schoenen, truien,
sokken en nog veel meer. Is uw kind iets kwijt? Tot vrijdag ligt het in
de aula. Daarna brengen we de spullen die goed zijn naar de
kringloopwinkel.
Volgend schooljaar
Hebt u een kind thuis die voor 1 juni 2017 vier jaar wordt, dan bent u
van harte uitgenodigd om een afspraak te maken met mij. We vinden
het namelijk fijn om te weten wie we volgend schooljaar kunnen
verwachten.
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje v K

Het ontwerp voor het plein is klaar en goedgekeurd. Er zijn nu verschillende hoveniers
aangeschreven om een prijsaanbieding te maken. Zodra deze allemaal binnen zijn wordt er
een keuze gemaakt voor een bedrijf die het plan uit kan voeren. Het komt nu steeds
dichterbij!
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Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!

De kinderen van de groep 7 en 8 hebben het Pop Up project op school afgesloten met een
concert in de Meerpaal in Dronten. Het is nu mogelijk om vanaf de voorjaarsvakantie tot de
zomervakantie voor € 25 les te krijgen op een instrument naar keuze. We bevelen dit van
harte aan! Zes kinderen van onze school hebben zich al ingeschreven!

Nieuws uit de ijsbeergroep
Ik zit hier heerlijk in het zonnetje in een heel rustig lokaal dit stukje te schrijven.
De kleuters hebben vrij en ik heb tijd voor administratie, organisatie, voorbereiding en
overleg.
Fijn om te zien dat de kinderen al zo zelfstandig zijn en behulpzaam. Ze helpen elkaar waar
dat mogelijk is.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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We hebben een periode achter de rug waarin veel kinderen ziek waren, op een dag hadden
we 12 afwezigen. Daardoor hebben een aantal kinderen ook het uitstapje naar de Meerpaal
gemist. We hebben daar en leuke voorstelling gezien; “Aai-pet”! Gelukkig komt deze
voorstelling op 4 maart in de bibliotheek van Swifterbant, als jullie tijd hebben wil ik de tip
geven om er naar toe te gaan.
Op dit moment werken we aan het thema beroepen. We hebben 2 beroepen uitgelicht; de
postbode en de dierenarts. In de klas hebben we een prachtig postkantoor en een
dierenartspraktijk.
Het was leuk om de kinderen te laten ervaren hoe de route van een (zelfgemaakte) kaart
met postzegel van brievenbus naar je eigen huis gaat.
Volgende week bouwen we het postkantoor om tot kapsalon, we hebben hiervoor nog wat
spulletjes nodig zoals een (kapotte) föhn,
borstel, kam, speldjes, spiegel, kapmantel enz.
Wilt u het meegeven als u het kunt missen.
Morgen (18 feb) en volgende week donderdag
krijgen we gastlessen van het CKV in het
speellokaal. We volgen een drama project:
Koningen en Koninginnen.
Ik kijk uit naar deze lessen.
Ada

Hier even wat nieuws uit groep 3b. Zoals jullie misschien al wel hebben gezien, hangen er
mooie vogelhuisjes in de klas. De kinderen hebben de vogels allemaal een vrolijk huisje
gegeven, in deze donkere tijd van het jaar. Het ziet er gezellig uit in de klas!
Daarnaast hebben we in de klas heel veel gelezen, zelf gelezen, samen gelezen en ook
lekker voorlezen. De letters oefenen we ook iedere dag een paar
keer, en we merken dat dit steeds vlotter gaat. De kinderen
kunnen al heel goed ook even zelf lezen. Naast de standaard
boekjes, hebben de kinderen ook allemaal een boekje in het vak
dat ze zelf mogen kiezen. De kinderen weten al goed wat ze leuk
vinden om te lezen, het boekje Juf is te dik is wel favoriet! Een
aantal weken terug hebben we het voorleesontbijt gehad. De
kinderen hebben het verhaal van Erik de eend gehoord, en
ondertussen konden ze genieten van een lekkere krentenbol en wat
drinken.
Iedere dinsdagmiddag gaan we naar het speellokaal voor Rots en
water. Met juf Willianne en juf Mariët hebben de kinderen al
verschillende oefeningen gedaan onder andere: stevig staan, elkaar aankijken als je iets
verteld, iets vertellen in de kring, stop hou op zeggen op een rustige en duidelijke manier.
Ook wordt er iedere week even gepraat over wat ze de week daarvoor hebben gedaan. Leuk
om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn. Mooi om te zien dat ik bepaalde dingen die de
kinderen hebben geleerd in de les, weer terug zie op andere momenten!
Hartelijke groet, Prasanna
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Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!

Wat een luxe, twee meesters in de klas. We hebben sinds, nu alweer drie weken, meester
Matthias in onze groep. En wat zijn we blij met deze extra handen. Om maar gelijk met de
deur in huis te vallen. Hier maken we natuurlijk gebruik van. We willen met deze
dynamische, energieke groep werken aan een stuk werkhouding. Meester Matthias is met 5
kinderen een traject ingegaan waarin ze leren wat ze bijv. na een instructie moeten doen.
We werken met de zogenaamde Beertjes Methode. Kijkt u maar eens op het internet. Op
donderdagochtend hebben we tegenwoordig juf Mariët. Zij helpt van half 10 tot ongeveer 10
uur om de klas te leren wat ze moeten doen als er bijv. een vraag ontstaat en ze niet direct
hulp kunnen krijgen. Een leuke uitdaging voor ons allen. Kortom, er gebeurt veel. Na de
voorjaarsvakantie krijgt u een mail met hierin het rooster voor de spreekbeurten.
Momenteel zijn we bezig kinderen te leren hoe ze kunnen presenteren, hoe een spreekbeurt
wordt opgebouwd etc. Ook het lezen gaan we na de voorjaarsvakantie intensiveren. Fijn dat
zich al enkele ouders hebben aangemeld als leeshulp. Dank u wel. Op 8 maart worden we
weer verwacht in De Meerpaal. Van 13.30-14.30 uur. Mocht u kunnen rijden dan hoor ik dat
graag. Voor de rest zijn er niet veel bijzondere dingen te melden en wens ik u en jullie alvast
een fijne krokus vakantie toe.
Groetjes,
Meindert en Conny

Vrijdag Blijdag in Swifterbant: een hilarische voorstelling van het
Almeerse theater gezelschap BonteHond
Van 16:00 tot 17:00 | FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant
Kosten: gratis
vr04mrt
Elke eerste vrijdag van de maand: feest in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant met Vrijdag Blijdag!
Vrijdag 4 maart is het weer Vrijdag Blijdag in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant, deze keer een echt
theater gezelschap: BonteHond met de voorstelling Aaipet. In AaiPet beginnen twee goochelaars vrolijk
met hun act. Ze vouwen hondjes van ballonnen en toveren bananen uit iPads. Precies zoals het hoort.
Maar de truc komt in opstand. De iPad ontpopt zich tot een brutale grapjas die de show danig in de war
stuurt. Uiteindelijk weet niemand meer wat voor of achter is en wie nu eigenlijk wie bestuurt.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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Kijk eens om je heen. Waarschijnlijk zit iedereen naar een schermpje te turen, en dat vinden we allang
niet gek meer. Maar als je alsmaar door een computer wordt beziggehouden, hoe zelfstandig groei je dan
op? Hoe blijf je slim als je zelf niet meer hoeft na te denken? Maakt de iPad de wereld kleiner of juist
groter?
AaiPet is een hilarische peutervoorstelling, zonder praatjes, met veel muziek, magie en beweging.
De middag begint om 16.00 uur, is gratis, en iedereen is welkom!
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Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!

