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Bran-dingen nr. 12 verschijnt

God zegt over jou en mij,
Iets bijzonders en dat maakt mij blij.
Hij zegt:
‘Groter dan een berg, zo hoog,
Mooier dan de regenboog,
Dieper dan de oceaan, is hoeveel ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben ik er weer.
Uit: Het allerleukste liedje

Beste ouders,
Vindt u de agenda ook zo indrukwekkend! Nog veel bijzonderheden voor de boeg! Zo is er het
schoolkamp, het schoolreisje en het laatste rapport. Nog een spreekmoment, de
doorschuifmiddag en het bedanken van de hulpouders. Ook gaan er nog twee juffen trouwen!
We kijken uit naar de laatste weken, waarin er nog zo gewoon mogelijk gewerkt wordt, tussen
alle bijzonderheden in!
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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POfront
Het is u vast niet ontgaan dat er op 27 juni een prikactie zal zijn in het onderwijs. Ook wij
doen hier aan mee. Dit betekent dat uw kind het eerste uur van de dag geen les krijgt. De
schooldag start die dag om 9.30 uur. We vragen u om de actie te ondersteunen door uw kind
thuis te houden. In geval van overmacht, kunt u dit via de mail aan me doorgeven. We willen
u vragen om de petitie digitaal te ondertekenen en zo te laten zien dat u ons steunt. Het
onderwijs staat onder druk! http://www.pofront.nl/
In de brief die u bij deze Bran-dingen ontvangt kunt u nog meer achtergrond informatie lezen.
Groepsverdeling
Vrijdag 23 juni gaan de leerlinglijsten voor het komende jaar mee naar huis. Ook wordt dan
bekend welke leerkracht(en) welke groep les gaat geven. We kunnen ons voorstellen dat u
hier vragen over hebt. Deze kunt u stellen tijdens de inloop op maandag 26 juni vanaf half
negen. De intern begeleider en ik zullen de vragen zover mogelijk beantwoorden. U kunt
hiervoor ook een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.
Schoonmaakweek (herhaalde plaatsing)
Na de schoonmaakavond in de herfst hebben we met elkaar geëvalueerd en geconcludeerd
dat de animo onder 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 vK

Donderdag 6 juli gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Alle kinderen worden om
half negen op school verwacht. Het vertrek is om 8.45 uur. Groep 1 t/m 4 is om 15.30 uur
weer op school. Groep 5 t/m 7 om 17.00 uur.
Groep 1 t/m 4 hoeft niets mee, groep 5 t/m 7 een lunchpakket.

Als uw kind niet komt overblijven, wilt u dit dan per mail doorgeven? Er wordt op uw kind
gerekend. Wilt u bij de jongere kinderen ervoor zorgen dat de naam duidelijk op de beker en
broodbak staat?
overblijvendebranding@gmail.com

Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Wat hebben we een leuk thema om over te werken! Dieren! In de klas hebben we een
dierenwinkel waar je dieren, voer en andere benodigdheden kunt kopen. We hebben ook heel
veel boeken van de bieb die gaan over dieren. Zo lazen we het boek: “Pissebed Fred”. Hierdoor
zijn we helemaal geïnspireerd en hebben in de klas een aquarium met pissebedden. De
kinderen vinden het erg interessant en leren van alles over het leven van een pissebed.
Ik heb aan de kinderen gevraagd wat hun lievelingsdier is, een aantal
noemden een pissebed ;-).
Hieronder kunt u lezen wat het lievelingsdier is van uw kind:
Sven: Dinosaurus
Sem: pissebed
Fabiënne: kat
Denise: paard
Kumail: hond
William: konijn
Nina: poes
Lucas: pissebed
Evi: pony
Kaya: zebra
Carlijn: poes
Maureen: konijn
Elena: konijn
Lian: hond
Mees: hond
Giovanni: eenhoorn
Evelien: zebra
Damian: draak
Merel: tijger
Micha: pissebed
Jelte: kuikentje
Andres: olifant
Martijn: cavia
Groeten Ada

Hier even wat nieuws uit groep 3/4 . Op dit moment zijn we druk met het maken van toetsen
in de klas. Er wordt gerekend, gelezen en gespeld, er wordt echt hard gewerkt! En is groep 3
met een toets bezig, dan is groep 4 zelf aan het werk en andersom. Dit kunnen de kinderen
erg goed, knap hoor!
We houden tussendoor wel even de nodige pauze, even bewegen of zingen, zodat we daarna
weer geconcentreerd aan het werk kunnen.

Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Gelukkig doen we ook nog wel eens iets anders! We zijn op dit moment
aan het werk over vlinders. De kinderen noteren op het blad aan de deur
welke vlinder ze hebben gezien, waar ze de vlinder hebben gezien en hun
naam. We hebben al 2 lijsten helemaal vol! De Atlanta en het kleine
koolwitje hebben de kinderen heel vaak gezien. Op het plein, in de tuin,
in het bos, in Dronten... Overal komen ze vlinders tegen! In de klas praten
we ook over vlinders en maken we werkbladen. Ook hebben we mooie
vlindervleugels gemaakt, die hangen op het prikbord. Woensdag gaan we
met de groepen 3/4 en 4 naar de Orchideeënhoeve. Daar gaan we een
speurtocht doen, en kunnen we nog meer vlinders spotten!
Namens de kinderen een zonnige groet,
Prasanna

Dag iedereen,
Hier weer even een kort overzicht van het reilen en zeilen in groep 7/8. Al vaker heb ik
geschreven hoe ontzettend snel de tijd gaat. We gaan alweer richting het einde van het
schooljaar. Veel kinderen van groep 8 zijn daar al heel erg mee bezig. Oefenen van de musical,
voorbereiden van het kamp, kijken op de nieuwe school enzovoort. Groep 7 vindt dat wel eens
wat lastig, groep 8 mag zo veel. Niet getreurd, groep 7 gaat bijna over naar groep 8 ;-) We
zijn in Elburg bij het artillerie museum geweest. Dat was vanwege het feit dat we een
geschiedenis hoofdstuk hadden afgerond dat ging over de Tweede Wereldoorlog. Heel
interessant met name omdat ze iets verderop aan het oefenen waren. Spannend! In deze
groep is het fijn dat we zaken kunnen delen met elkaar. Droevige en blijde dingen. Dat ervaar
ik als leerkracht als ontzettend waardevol. Komende weken gaan we nog een aantal zaken
doen. Dagje Urk (info volgt) schoolreis, kamp en ik heb iets gehoord…….Feestje????
Wordt vervolgd……
7/8 en Meindert

Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Make-it! is onze nieuwe club op de woensdagmiddag voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Bij Make-it! gaat het om zelf
dingen maken. Denk hierbij aan knutselen, koken, scheikundige proefjes, bakken, schilderen, klussen en alles wat we
samen met jullie kunnen bedenken!
Make-it! wordt iedere woensdag tussen 14.00 en 16.00 in de aula van de Duykeldam gehouden. Dit alles onder leiding van
een enthousiast team van vrijwilligers.
Kosten zijn € 1,50 per kind inclusief materialen en limonade.
Ook is het bij Make-it! mogelijk om je verjaardag te vieren. Wij zorgen dan voor een fantastische middag voor jou en je
vriendinnen/vrienden. Hiervoor moet je wel twee weken van te voren, per mail, even aangeven wanneer jij je verjaardag
wilt vieren en met hoeveel personen je komt.
Wij hopen jullie snel te zien op de woensdagmiddag in de Duykeldam!
Neem je vrienden en vriendinnen mee!
Tijdens de schoolvakanties komt Make-it! te vervallen.
Groetjes,

Team Make-it!
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