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Samen op weg naar Pasen
Samen op weg – de toekomst tegemoet
samen op weg naar Pasen
samen op weg en weten het komt goed
samen op weg naar Pasen
geweldig dat dat kan en dat dat mag
samen op weg naar Pasen
en delen in Gods liefde elke dag!
Samen mogen lezen
van de weg die Hij moest gaan
Hoe Hij door Zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan
voelen dat Hij meegaat
voelen dat Hij in ons leeft
het wonder van het Paasfeest
dat ons weer een toekomst geeft
Marcel & Lydia Zimmer

Beste ouders,
Met de kinderen leven we toe naar Pasen. Het lijden en sterven van Jezus en de opstanding
uit de dood. Dit alles is voor ons gedaan. Wij zijn rijk dat we dit in vrede kunnen gedenken
en vieren.
Leren voor het leven!
De Branding, leren voor het leven. Dit is onze nieuwe slogan. Deze past bij onze
ontwikkeling, missie en visie van de school. We zijn daarom ook trots en blij met deze
slogan, die ons zoveel zegt. We willen uw kinderen onderwijs bieden, waarmee we ze klaar
maken voor de toekomst.
De nieuwe missie en visie is al te lezen op onze website!
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Afgelopen week
Wat een activiteiten hebben we in de afgelopen week ondernomen als school. Zo hebben
kinderen uit groep 8 meegedaan aan het Airgunners Zwemtoernooi en zijn hier eerste
geworden met het hele team. Knap gedaan! Dinsdag heeft een aantal groepen buiten
gewerkt, omdat we aandacht hebben besteed aan de buitenlesdag. Woensdag hebben we
met de hele school meegedaan aan de Grote Rekendag. Deze was eigenlijk eind maart,
maar door het werken aan het thema beroepen hebben we deze uitgesteld. Erg gaaf, alle
kinderen zijn bezig geweest met schaal. Ieder op zijn of haar eigen niveau. Ten slotte
hebben we Pasen gevierd. Twee vieringen op ons talentenplein. Bijzonder fijn.

Koningsspelen
Groep 1 en 2 doen op deze dag spelletjes op het plein. Groep 3 en 4 doen spelletjes op het
grote plein en in de Steiger. Groep 5 t/m 8 is op de sportvelden. De kinderen ontbijten
deze dag allemaal op school. Groep 1 t/m 4 is zoals gewoon om 12.00 uur vrij. Groep 5 t/m
8 moeten een lunch mee, zij eten op de sportvelden. Naar verwachting zijn zij om 14.00 uur
klaar. Ze mogen dan direct naar huis. U krijgt hierover nog nadere informatie via de
sportcommissie.
Volgend schooljaar
Het is nog ver weg, maar als school zijn we al bezig met nadenken over volgend schooljaar.
Ik wil u alvast vertellen dat we het komende jaar minder leerlingen hebben. Dit heeft tot
gevolg dat we na de zomer gaan werken met negen groepen. Een groep minder dus. Dit
heeft uiteraard gevolgen. Zo moeten we afscheid gaan nemen van één of meerdere collega’s
en zullen groepen anders gevormd gaan worden. Zodra we meer weten, brengen we u
hiervan op de hoogte.
Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje vK

De afgelopen weken hebben we bij ons in de kleutergroepen hard gewerkt over het thema
beroepen. Wat ontzettend leuk was dit. We hebben drie beroepen extra goed bekeken en
erover gewerkt. We zijn gestart met het thema restaurant. Het was leuk om ober te zijn of
kok. Als kok kon je heerlijk eten maken en als ober leerden we de tafel dekken. Daarna
hebben we het uitgebreid over de timmerman gehad. Ook hierin konden de kleuters heerlijk
hun ei kwijt. Timmeren en sleutelen. Als laatste thema kwam de kapper aan bod.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Altijd heerlijk om van elkaar het haar te mogen doen en dat van de juffen. Er was wel een
kind die het wel jammer vond dat we niet echt mochten knippen! Daar zijn we gelukkig niet
aan begonnen.
De hal is ook supermooi geworden met dank aan de handige
timmer- en schildercollega’s Top!!!! De laatste week was het
thema Pasen. We hebben Bijbelverhalen gehoord over de
opstanding van Jezus.
We leerden het woord: kip. We maakten een mooi bakje voor
echte eitjes. De volgende thema’s worden koningsdag en
voorjaar. Het gaat al weer snel allemaal.
Nienke en Dirkje

Ha allemaal,
Het mooie weer kondigt zich aan en de jassen hangen hier en daar al wel eens over de palen
op het plein. Een teken dat het voorjaar weer begonnen is en dat Pasen snel dichterbij komt.
Voor het eerst vieren we dit op het nieuwe talentenplein. Mooi dat we deze ruimte voor
zoveel verschillende dingen kunnen gebruiken en dat we zo als school samen onze feesten
mogen vieren.
We hebben tijdens het thema beroepen ook kunnen genieten van het talentenplein. Keuzeberoepenkaarten werden er uitgevoerd, van kok tot architect. We hebben er gastlessen
gevolgd of in groepjes gewerkt aan opdrachten. Een heerlijke werkplek waar we blij mee
zijn. Ook het thema zelf werd erg positief ervaren. Het was leuk om de verschillende vakken
te kunnen verbinden met een overkoepelend thema. Ook de diversiteit aan opdrachten
maakte het aantrekkelijk. We kwamen verkleed op school en gingen naar de bouw. We
bekeken de geschiedenis van de IKEA en
hoorden wat multinationals zijn. Kortom: er
was genoeg te leren. Binnenkort hopen weer
schoolbreed een thema op te pakken, want het
was erg leuk en erg leerzaam voor iedereen!
Maar eerst moet groep 8 aan het werk met de
Eind Cito. Direct na het paasweekend, op
dinsdag 18 april, woensdag 19 april en
donderdagochtend 20 april zijn we hier ‘s ochtends druk mee. We hebben ons hierop
voorbereid en gaan ons best doen! We zien het als een ‘check’ instrument, waarbij we
kunnen zien wat we allemaal weten en kennen en of het niveau dat we in februari hebben
gekregen nog klopt. ‘s Middags is er tijd voor meer creatieve en sportieve dingen waarbij we
als groep 8 samen kunnen zijn in een ontspannen sfeer.
Vrijdags vieren we met elkaar de koningsspelen en daarna is de meivakantie -in april- weer
een feit. Na deze vakantie zullen we starten met het oefenen voor de musical. We hebben
een grote groep, dus werken aan groepsvorming en algemene drama lessen zullen eerst aan
de orde komen. Het is belangrijk dat de kinderen durven spelen, er plezier in hebben, weten
hoe het verhaal gaat en hun tekst leren. Pas dan gaan we de musical als geheel of in
stukken spelen. Al met al weer heel leuke dingen die passen bij de afrondende fase van
groep 8.
Voor nu wens ik iedereen een fijn paasweekend!
Groeten, Stieneke
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Open Dag De Meerpaal Academie
Op zaterdag 13 mei houdt De Meerpaal Academie haar Open Dag. Op deze dag presenteert De Meerpaal haar
aanbod voor het komende seizoen: lessen in muziek, dans, beeldende kunst, fotografie & media. Kinderen en hun
ouders die kennis willen maken met kunst & cultuur zijn van harte uitgenodigd.
Er zijn veel optredens van leerlingen en er vinden open lessen plaats. Daarnaast is er de mogelijkheid om actief aan
de slag te gaan. Zo kun je onder andere muziekinstrumenten proberen, een dansworkshop of musicalles volgen en
je eigen kunstwerk of animatiefilm maken. Ook is er volop informatie over de verschillende lesvormen, tarieven en
mogelijkheden. Alle activiteiten op de Open Dag zijn gratis toegankelijk en er zijn activiteiten voor jong en oud: van
peuterdans tot seniorenkoor.
De Open Dag vindt plaats in De Meerpaal op zaterdag 13 mei tussen 11.00 en 15.00 uur. Het precieze programma
is twee weken van te voren te vinden op www.meerpaal.nl.

Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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