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Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Beste ouders,

Uit: Opwekkingsliederen, lied 343

Het laatste blok naar de zomervakantie toe is gestart. Er staat nog veel te gebeuren! In deze
Bran-dingen leest u weer de wetenswaardigheden over onze school.
Avond-4-daagse
Deze week hebben een recordaantal kinderen meegedaan met de avond-4-daagse. Wat is
het een mooi gezicht om de kinderen te zien lopen! Vanavond lopen ze voor de laatste keer
en kunnen ze worden ingehaald. Het wordt vast weer een feestelijke happening. Een aantal
ouders uit de oudercommissie heeft de organisatie
voor onze school voor hun rekening genomen.
Hartelijk dank!
Nieuwe hesjes en sportshirts
Het kan u niet zijn ontgaan! We hebben nieuwe
hesjes voor onze kinderen om te dragen tijdens de
avond-4-daagse,
schoolreis
en
andere
evenementen. Jammer genoeg was de levering nog
net niet compleet, zodat de jongste kinderen nog in
de oude shirts hebben gelopen. Ook zijn er sportshirts aangeschaft met korte mouw, waarin
de toernooien kunnen worden gespeeld. De oudercommissie heeft dit voor ons geregeld.
Ook hiervoor hartelijk dank!
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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Centrale Eindtoets
De kinderen van groep 8 hebben in april de centrale eindtoets gemaakt. Inmiddels is de
uitslag bekend. De kinderen hebben het goed gedaan! We zijn dan ook trots op ze! Ook als
school doen we het goed. Onze score is voldoende.
Studiemiddag
Donderdag 26 mei hebben we met het team een studiemiddag. We krijgen een workshop
van Marien over Google Classroom. Als we dit kunnen gebruiken is het voor ons mogelijk om
uw kinderen meer gepersonaliseerde opdrachten te geven, die ze met hulp van de computer
kunnen maken. Daarnaast praten we met elkaar over de ouderenquête. Na de studiemiddag
krijgt u de uitslag ook in de mailbox.
Zomersignalering
In juni start de zomersignalering. Dit betekent dat de kinderen verschillende toetsen gaan
maken, waarmee wij kijken hoe ze zich ten opzichte van de landelijke norm ontwikkelen.
Zodra de toetsen zijn ingevoerd, krijgt u de resultaten thuis.
Schoonmaakavond
Donderdag 9 juni is de schoonmaakavond voor de
gezinnen waarvan de achternaam begint met de letter L
t/m Z en voor de gezinnen die er de vorige keer niet bij
konden zijn. De avond start om 19.30 uur. Neemt u zelf
een emmer en doekje mee? Vele handen….!
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje van Keulen

We hebben dit schooljaar al 3 actieweken gehad om geld in te zamelen voor een goed doel.
Nu komt de 4de, de laatste, actieweek eraan. Deze week wordt gehouden van 30 mei t/m
3 juni. Deze keer zullen we geld gaan inzamelen voor Klimmen tegen MS. De moeder van
Aimee en Philine en de moeder van Gijs en Suzanne komen op donderdag 26 mei in de
groepen om de actie te promoten en om aan de kinderen uit te leggen waar de actie over
gaat. Hieronder kunt u meer over dit doel lezen. Bij de hoofdingang zal een trap komen te
staan met erbovenop een spaarkoker. De kinderen mogen de trap beklimmen als zij een
bijdrage willen doen voor dit doel.
We hopen weer op ieders inzet en enthousiasme om zo een mooi bedrag te kunnen
bereiken!
Hartelijke groeten van de zendingscommissie
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Mijn naam is Mechteld, ik ben de moeder van Aimée en Philine. Samen met Carla, moeder
van Suzanne en Gijs, heb ik een wielerteam opgericht “MechsLifeStyle”. Dit heb ik met een
reden gedaan.
Ons team wil zoveel mogelijk sponsorgeld meenemen en de leerlingen van De Branding
kunnen ons daarbij helpen. Als leerling mag je op je eigen manier geld voor ons goede doel
inzamelen. Met het geld beklim je de trap in de hal en je gooit het geld in de buis. Laat zien
hoe goed je kunt klimmen, doe wel voorzichtig!
We komen ons project toelichten in de klassen. Mochten jullie meer informatie willen hebben
kijk op de site: www.klimmentegenMs.nl of
http://deelnemers.klimmentegenms.nl/projects/mechs-life-style .
Daarnaast mag je ons altijd even aanschieten om meer duidelijkheid.
Groeten,
Mechteld en Carla

Wat een metamorfose heeft ons schoolplein ondergaan! In de meivakantie is er gestart met
de werkzaamheden en op vrijdag 13 mei waren de werknemers van Snoek klaar. Uiteraard
zijn er nog wat kleine puntjes die verbeterd moeten worden, maar dat komt goed. Zaterdag
14 mei hebben we met een groep ouders en kinderen de wilgen geplant. Fijn dat deze
ouders en een aantal collega’s hebben geholpen met het planten van de bomen. Er zijn nu
kinderen die een zelf geplante boom kunnen gaan volgen!
De grondvakken blijven voorlopig afgezet. In de herfst worden deze helemaal vol met
planten gezet die tegen een stootje kunnen. Daarna hebben deze planten minstens 1
groeiseizoen nodig om sterk genoeg te worden om tegen het spelen van de kinderen te
kunnen. Zodra dit zover is, gaan de draden weg en mogen de kinderen ook in de perken
gaan spelen met goed weer. We zijn erg benieuwd hoe dat zal gaan. Tot die tijd kunnen de
kinderen de rest van het plein gaan ontdekken! Het zal veel kinderen uitdagen om op een
andere manier te gaan spelen.

De klussenclub gaat nog een draaiend hek maken tussen het grote en het kleuterplein. De
kleuters kunnen dan onder leiding van de leerkracht soms ook op het grote plein gaan
spelen.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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De voorbereidingen voor het pleinfeest zijn gestart! Stond dit onder voorbehoud in de
jaarplanning, we kunnen u zeggen dat dit doorgaat! Houdt u woensdag 29 juni vanaf
15.00 uur vrij in de agenda? Het plein wordt feestelijk geopend, daarna zijn er spelletjes,
kunt u op het plein blijven eten en zijn er de traditionele optredens tijdens het open podium!
Voor het pleinfeest zijn we al op zoek naar:
 Pluche knuffeldieren (u krijgt ze niet terug)
 Cadeautjes voor de enveloppenactie
Dit mag ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.
We hebben daarnaast veel ouderhulp nodig! Hierover wordt u nog apart geïnformeerd!

Nieuws uit de ijsbeergroep.
Er zijn weer heel wat kinderen bij gekomen in onze groep. Het is een gezellige boel, goed
om te zien hoe snel kinderen wennen aan een nieuwe groep, nieuwe juf en nieuwe
klasgenootjes.
Spelen en werken in de klas is wat de kinderen graag willen doen, opruimen is minder
favoriet. Regelmatig bespreken we de regels en afspraken die we gemaakt hebben.
Fijn dat het lekker weer is, zo kunnen we heerlijk buiten spelen. Met veel plezier kijken we
terug op een aantal leuke evenementen; de verjaardag van de juffen, de grote rekendag en
de koningsspelen. Fijn dat er altijd ouders zijn die ons willen helpen op deze dagen.
Deze week is de week van de avond-4-daagse, leuk dat er 4 kinderen uit onze groep
meelopen. We kijken uit naar ons schoolreisje op 7 juli. We
gaan dan naar sprookjeswonderland in Enkhuizen. Er zijn
een aantal kinderen met veterschoenen, wilt u uw kind
helpen met het leren de veters te strikken?
Sommige kinderen hebben weleens een ongelukje… te laat
naar de wc…. Natte broek.
Wilt u de kleding van school weer spoedig teruggeven?
Ada
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Hier even wat nieuws uit groep 3b. We zijn gestart met de laatste periode tot aan de grote
vakantie. Wat gaat de tijd toch snel! In de klas zijn we op dit moment aan het werk over
tulpen en tulpenvelden. Tijdens de tekenles hebben kinderen tulpenvelden getekend, met in
de verte huisjes en windmolens. Zoals je het ook echt ziet in de polder! Ook hebben we met
de klas echte tulpen bekeken, blaadjes geteld, uit elkaar gehaald en nagemaakt. Daarnaast
zijn we in de klas aan het zingen over een potje met vet, en het hondje van de slager …….
Jullie raden het vast al, we zijn helemaal in avondvierdaagse sferen!! Afgelopen week
hebben we voor het eerst op het nieuwe plein gespeeld. De kinderen hebben al geklommen,
verstoppetje gespeeld en op het nieuwe voetbalveld gevoetbald.
De kinderen hebben afgelopen week hard gewerkt in de klas, naast al die herrie van de
werkmannen. Mooi om te zien hoe de kinderen zich er niet al te veel door hebben laten
afleiden, knap hoor!! Met lezen zijn we alweer bijna aan het einde van kern 10. We lezen al
woorden als kippen en boten, zonder te spellen, goed hoor! De kinderen oefenen hard met
lezen op school en thuis, het lezen gaat steeds vlotter. Echt super om te zien en te horen!
Daarnaast rekenen en schrijven we natuurlijk ook iedere dag. Zoals jullie kunnen lezen
wordt er hard gewerkt. Gelukkig blijft er ook nog tijd over om af en toe eens lekker met
elkaar te zingen, dansen, te spelen of iets anders leuks te doen.
Prasanna

Tja en dan is het nog maar 8 weken. Al vaker heb ik geschreven over het begrip tijd.
Hieronder staan een aantal uitspraken:
·

Het ogenblik om je te ontspannen, is wanneer je er geen tijd voor hebt.

·

De juiste tijd kiezen is tijd besparen.

·

De dagen lengen, maar we krijgen niet meer tijd.

·

Wanneer je niet kunt worden wat je wilt, wordt het tijd te waarderen wie je bent.

Ik zou er aan toe willen voegen dat het soms lijkt alsof de tijd je door de vingers lijkt te
glippen. Het gaat zo snel. Ook met deze dynamische groep vliegt de tijd alweer richting een
afronding van het schooljaar. In de tijd die we nog hebben moet er veel worden gedaan. Ik
denk aan de komende cito toetsen, de rapporten, maar ook aan de wat leukere dingen als;
schoolreisje, karten, afscheidsavondje etc. Er moet soms zo veel in een te korte tijd. Wat is
het dan fijn en zeker belangrijk dat je regelmatig een stukje ontspanning zoekt met de
groep die je als leraar mag hebben. Ontspanning in de natuur of het ernaar kijken.
Ontspanning in het maken van een grapje en een grolletje. Dat moet kunnen en maakt dat
dé spanning er vaak wat af is waardoor we weer verder kunnen. We hebben sinds deze
week een periode van feestelijkheden afgesloten. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren, het is allemaal voorbij. Toch zit er in deze feesten iets van ontspanning. Denk
maar aan Pasen. Het is volbracht. Nou dat scheelt is het niet? Het biedt perspectief.
Toekomst perspectief. In groep 5/6B zijn we ook bezig met het ons richten op de toekomst.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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We leren om ons zelf te presenteren, doordat we een spreekbeurt houden. We hebben bij
diverse kinderen al zulke mooie talenten mogen zien. Geweldig. Je mag zijn wie je bent.
Denk in dit geval nog eens aan de laatste uitspraak over tijd. Wanneer je niet kunt worden
wat je wilt, wordt het tijd te waarderen wie je bent. We hopen dat dit gezien, gedaan en
gehoord mag worden in deze leuke groep kinderen. Dat leren we, enerzijds binnen een
bepaalde tijd, maarrrr altijd met een stukje ontspanning.
Groetjes,
Groep 5/6 B, Meindert en Conny
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