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Zet nu de deur maar open:
De aarde is weer droog.
Ze nu de deur maar open en laat de dieren lopen
Onder de regenboog.
Zing voor de Heer der Heren:
Wij staan op vaste grond.
Zing voor de Heer der Heren die ’t water wist te keren:
Hij sluit een nieuw verbond.
Zolang de mensen leven,
De aarde zal bestaan.
Zolang de mensen leven zal regen zegen geven;
Geprezen zij Zijn naam.
Uit: Kind op maandag

Beste ouders,
Zo langzamerhand zijn de voorbereidingen voor het volgende jaar alweer gestart. Best gek,
want de komende twee maanden is er nog voldoende te doen! Zo komen de toetsweken er
weer aan en zijn er leuke activiteiten om naar uit te kijken.
50 jaar
In 2017 bestaat het christelijke onderwijs in Swifterbant 50 jaar. Dit gaan we met de kinderen
in de eerste week van oktober vieren. Hoe en wat hoort u nog. Op zaterdag 7 oktober
organiseren we een reünie. Een aantal ouders, broers en zussen zijn oud-leerling en dus van
harte welkom! Op de website van de school is hierover al meer informatie te vinden. Opgeven
kan nu al!
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Tuinavond
De tuin heeft groter onderhoud nodig, dan de kinderen kunnen leveren. We doen dan ook een
dringende oproep aan ouders die ons op maandagavond 29 mei kunnen helpen. Als we met
12 mensen of meer zijn, dan verwacht ik dat we in anderhalf uur klaar zijn. We starten om
19.00 uur en eindigen als we klaar zijn. Hierbij kunt u: onkruid weghalen, snoeien, draad
repareren en andere voorkomende tuinwerkzaamheden. U kunt zich opgeven door het
invullen van de brief die de kinderen vrijdag mee krijgen of via de mail. debranding@codenz.nl
Ouderavond
Onze missie en visie is herzien. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs aan uw kind. We willen
u hierover bijpraten op een ouderavond, welke we op donderdag 15 juni houden. De avond
start om 19.30 uur. We vertellen u vooral over de missie, visie en het thematische onderwijs.
Daarna is er ruimte voor het stellen van vragen. We weten niet goed hoe lang de avond zal
duren, maar verwachten zeker rond 21.00 uur klaar te zijn. Opgave via de brief of per mail.
Schoonmaakweek
Na de schoonmaakavond in de herfst hebben we met elkaar geëvalueerd en geconcludeerd
dat de animo van de ouders niet groot is. De ouders die er zijn, werken hard met ons mee
aan een schone school, maar met zo'n klein groepje is het niet mogelijk om de hele school
een goede schoonmaakbeurt te geven.
Daarom willen we een pilot 'schoonmaakweek' gaan proberen. De tweede schoonmaakavond
komt hiermee te vervallen. In de week van maandag 10 t/m vrijdag 14 juli organiseren we
een schoonmaakweek. In deze week zorgen de leerkrachten er met ouderhulp, vanuit de eigen
klas, voor dat het lokaal en een algemene ruimte schoon wordt gemaakt. Zij doen zelf een
beroep op u.
Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje v K

Werken met een thema
Op 29 mei starten we met een nieuw thema: Dieren! Tijdens dit thema werken groep 3 t/m 5
aan dezelfde doelen en groep 6 t/m 8 ook. Groep 1 en 2 zullen aansluiten indien dat mogelijk
is. Zij hebben met onderbouwd hun eigen thema’s, die voor dit schooljaar al vast staan.
Bij het thema dieren denken we aan allerlei dieren die we in Nederland vinden. Dat kan dichtbij
zijn: je eigen huisdieren, of kleine bodemdiertjes die we ook op het schoolplein kunnen vinden,
maar het kan ook gaan over dieren in de zee, de lucht of zelfs in de dierentuin. We leren hoe
ze leven, welke kenmerken ze hebben, bij welke soort ze horen en nog veel meer.
Elke bouw overlegt met elkaar over de doelen die behaald moeten worden. Hier worden lessen
en activiteiten bij bedacht. Het is voor ons als collega’s
fijn om dit samen te kunnen doen, omdat je samen meer
kunt
dan
alleen.
De
vakken
aardrijkskunde,
natuur/techniek en geschiedenis worden in de thema’s
ook samengevoegd, waardoor er meer verband is tussen
deze vakken.
Dit is het tweede thema van dit schooljaar, waarbij we zo
werken. Komend schooljaar zal dit de ‘nieuwe’ manier
van werken worden. Als u hier meer over wilt horen, bent
u welkom op de ouderavond op 15 juni 2017.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Op donderdag 6 juli gaan de groepen 1 t/m 7 op
schoolreis. Dit jaar gaan de groepen 1 t/m 4 naar de
Flierefluiter in Raalte. De kosten voor dit reisje zijn €
22,- per kind. Deze prijs is inclusief drinken en een
patatje.
De groepen 5, 6 en 7 gaan naar Wildlands in Emmen.
De kosten zijn €25,- per kind. Helaas is dit zonder extra’s, dus kinderen moeten zelf hun
lunch meenemen. Dit komt omdat de reiskosten en entreeprijzen erg hoog zijn.
Rond 26 juni zullen de schoolreisgelden van uw rekening
worden afgeschreven als u hiervoor een machtiging heeft
gegeven. Indien wij dit niet bij u kunnen afschrijven zou u in
juni het bovenstaande bedrag willen overschrijven naar onze
rekening onder vermelding van de naam van uw kind en + de
groep. Dus bijvoorbeeld: Jan Jansen groep 4a

De meivakantie is alweer voorbij. Na de meivakantie zijn we alweer druk aan de slag geweest.
Groep 2 heeft een paar lessen Engels gehad. Wat ging dit al goed! Ze
kunnen in het Engels antwoord geven op bijv. de vragen:




What's your name?
How old are you?
Where do you live?

Erg knap en leuk om te zien hoe goed de kinderen dit al kunnen! Ze zijn ook erg trots op
zichzelf. Daarnaast zijn we bezig met ons lichaam. De eerste week hebben we gekeken naar
ons gebit. We weten nu dat we 8 snijtanden, 4 hoektanden en 8 of 12 kiezen hebben. Nu zijn
we aan het kijken hoe we er aan de binnenkant uitzien: ons skelet.
Groep 3 doet met dit alles natuurlijk ook mee. Ondertussen is het lezen al mooi vooruit
gegaan. Zij oefenen elke dag met het lezen op tempo en krijgen steeds moeilijkere woorden
om te lezen. Het is daarom goed om thuis te blijven oefenen met de leesbladen en eigen
boekjes!
Met het rekenen doen we veel met verhaaltjessommen en zijn we nu bezig met geldsommen.
Dit gaat al steeds beter!
Deze week hebben we Benthe, het zusje van Sophie,
in bad mogen doen in de klas. Wat was dat leuk!
Eerst werd ze lekker ingezeept en daarna ging ze
lekker in bad.

Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Wij mochten kijken hoe dat ging. Toen ze eruit
moest, werd Benthe een beetje verdrietig. Wij
hebben zachtjes voor haar gezongen en ze werd
weer helemaal stil. Leuk om dit met elkaar te
mogen beleven!
Een hartelijke groet,
Frida en Rianne

Het is inmiddels mei. Dat betekent dat het schooljaar begint op te schieten.
Met rekenen zijn we aan het oefenen met de meest ‘lastige’ sommen die in dit vierde jaar
worden aangeboden: optellen en aftrekken met tientallen en eenheden b.v. 23 + 18 en 54 26. We leren de kinderen aan dat eerst de tientallen erbij of eraf moeten en dan de eenheden.
Dus: 54 - 20= 34 en dan nog 6 eraf (eerst - 4 en dan - 2). Het gaat steeds beter bij iedereen.
Met spelling hebben we de laatste weken de volgende categorieën behandeld: woorden met
ch en cht, woorden met aai, oei en ooi, verkleinwoorden (pje, je en tje), woorden in meervoud
zetten (en of s) en deze week woorden met een d of een t aan het eind. We leerden dat je
door het woord langer te maken je kunt horen wat het moet zijn: land…. je hoort landen…. je
schrijft dus een d aan het eind. De kinderen begrepen deze regel goed. Nu nog leren om er
steeds aan te denken.
Sinds twee weken hebben we voldoende chromebooks om met de hele groep tegelijk te
oefenen. Dat is wel fijn! De groep oefent nu de tafels met het programma ‘tafeldiploma halen’.
Met rode wangen van inspanning en soms met een kreet van teleurstelling als iemand zichzelf
niet snel genoeg vindt, worden de oefeningen gedaan. Het is even wennen, spelen tegen de
klok! Thuis kunnen kinderen hier ook op inloggen en proberen hun tafeldiploma te halen.
We proberen te wennen aan zelfstandig werken in de groep. De opdrachten staan op het bord
en de kinderen werken ze zelf één voor één af. De laatste keer lukte dat al drie kwartier! Ik
ben trots op de groep.
Gistermiddag zijn we met elkaar naar de voorstelling ‘Alice in Wonderland’ geweest. Leerlingen
van het ROC Emmeloord hadden deze bedacht en uitgevoerd. Dankzij alle inzet van u als
ouders hebben we een geweldig leuke middag gehad. De kinderen genoten van het toneelspel
en de liedjes.
Maandagmorgen was er een verrassing. De moeder van Aniek uit onze groep kwam met een
doos met daarin 3 kleine kuikentjes! We hoorden ze zachtjes piepen en we mochten ze
allemaal om de beurt aaien. Iedereen genoot ervan en we konden bijna geen afscheid van ze
nemen. Bedankt moeder van Aniek!
Marnies

Alice in Wonderland

Kuikentjes aaien

Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Hallo beste ouders,
Wat zijn we hard aan het werk! Groep 5 oefent met de staartdelingen bij rekenen, wat soms
best lastig kan zijn! Langzaamaan gaat het steeds beter. Ook het automatiseren en de
redactiesommen worden veel geoefend.
Bij taal en spelling werken we aan het thema ‘gevoelens’, woorden als verwonderen,
teleurstelling, bezorgd, droevig, uitgelaten
en het hoofd laten hangen komen voorbij.
De kinderen werken bij spelling aan de
categorieën kasteel, hond en jager.
In de klas werken we met chromebooks.
Gelukkig zijn er genoeg aangeschaft, zodat
iedereen drie keer in de week 45 minuten
een chromebook heeft. Er wordt vooral
gewerkt met bloon en muiswerk. Denkt u
eraan dat u thuis ook regelmatig oefent? De
scores
worden
bijgehouden
in
de
programma’s en zo kunnen wij onder andere
zien wanneer er extra begeleiding nodig is.
Heeft u geen code meer om thuis te oefenen
of bent u hem kwijt? Dan horen wij het
graag.
Binnenkort volgt er ook weer een leuk thema waar we u zeker van op de hoogte houden.
Marien is begin mei begonnen met 2x in de week een stukje voor de klas te staan. Op dinsdag
en woensdag geeft hij tot de pauze les. Een heerlijke uitdaging, maar ook best wel weer
wennen. Binnenkort wordt dit verder uitgebouwd. Marleen is dan achtervang en wordt in die
tijd ook ingezet in andere klassen en voor extra ondersteuning.
Groet,
Tabitha, Marien en Marleen

Op het moment van schrijven schijnt de zon, wat heerlijk! En nu maar hopen dat we deze
week elke avond droog kunnen wandelen.
Naast de avondvierdaagse hadden/hebben we ook veel andere zaken op het programma
staan; een bezoek aan de voedselbank, onze deelname aan de 4 mei herdenking, het
verkeersexamen van groep 7, djembé-lessen, bezoek aan de waterzuivering, de paasviering
met lekkere lunch, koningsspelen… en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Juf Marieke is voor de meivakantie in de klas geweest met haar dochter Sofie, wat vonden de
kinderen dat leuk, zo’n lief schattig baby’tje. Een aantal wilde haar wel mee naar huis nemen!
Een boel leuke dingen dus, maar we hebben ook heel hard gewerkt!
De afgelopen periode heeft groep 6 zich op rekengebied bezig gehouden met breuken en in
groep 7 zijn daar de procenten en decimale getallen bij gekomen. Dit is nog erg lastig, maar
gelukkig hebben we nog genoeg tijd om te oefenen. Het schooljaar is tenslotte nog lang ;-)
Met taal en spelling gaan we volgende week starten met het laatste blok. De nieuwe woorden
kunnen dan weer op Bloon geoefend worden. Probeer uw kind aan te sporen om dit regelmatig
te doen, we hebben gezien dat dit toch wel zijn vruchten afwerpt.
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Alle kinderen doen dit jaar een spreekbeurt, dat vinden de meesten nog best lastig en
spannend. Misschien kunt u een keer met uw kind oefenen. De spreekbeurt mag maximaal 15
minuten duren. Heel veel korter is niet de bedoeling.
Sinds een paar weken zitten de kinderen in de klas
in groepjes en wat kunnen ze dat goed! Ze helpen
elkaar, werken samen, bedenken oplossingen,
verdelen taken, overleggen.
Daaraan is te zien dat de groep op sociaalemotioneel vlak erg gegroeid is dit jaar, we zijn
supertrots op ze!
Hartelijke groeten,
Lisette en Antine

Vakantieknutsel tijdens Vrijdag Blijdag in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant

In elke vestiging van FlevoMeer Bibliotheek wordt maandelijks op een vaste vrijdagmiddag
iets georganiseerd voor kinderen. Vrijdag 2 juni is het weer Vrijdag Blijdag in Swifterbant
met een gezellige knutselmiddag. In de bibliotheek kun je van boeken die niet meer
uitgeleend worden een heel mooi egeltje vouwen.
Alle knutselspulletjes zijn aanwezig, je kunt meteen aan de slag. De Vrijdag Blijdag op 2 juni begint
om 16.00 uur en is helemaal gratis. Wil je verzekerd zijn van een plek schrijf je dan in
viawww.flevomeerbibliotheek.nl
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