Datum: 17 november 2017 Jaargang: 28 Nummer: 4
@pcbdebranding

www.facebook.com/debrandingswifterbant

Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige
nieuwszaken niet te vermelden. Alle ouders krijgen via de digitale of papieren weg de volledig versie.

21 en 23 november Damtoernooi
27

Start thema 3: Handel en reizen
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Sinterklaasfeest en continurooster voor alle groepen

15
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Kerstviering, 17.00 en 19.00 uur
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Continurooster voor groep 5 t/m 8

U bent God, U bent goed;
en ik prijs Uw grote naam.
Elke stap die ik zet,
laat zien dat ik mij niet schaam.
Ik vertrouw op U, Heer,
en in U vind ik mijn kracht,
want U bent zoveel meer,
dan ik ooit zelf had verwacht.
Elke stap is mijn verklaring,
dat ik echt voor U wil gaan.
Met mijn hele hart U volgen;
stap voor stap achter U aan.
Ja, ik wil U beter kennen,
leren zien wie U echt bent.
Niets mag mij ervan weerhouden,
U te dienen elk moment.
Uit: Opwekking voor kids, 261

Beste ouders,
Bijzonder, het voelt nog ver, maar voordat we het weten is het december en vieren we feest.
De geboorte van Jezus is het grootste feest. De hele maand leven we hier naar toe met de
vertellingen uit de bijbel. Verderop in deze Bran-dingen kunt u hier meer over lezen.
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Continurooster
Wellicht heb u gehoord dat basisschool De Golfslag per 1 augustus 2018 gaat werken met een
ander rooster. Alle kinderen gaan daar dan vijf dagen in de week van half negen tot twee uur
naar school. Dit noemen we het ‘vijf gelijke dagen model’. Vanuit de MR kwam de vraag bij
ons of dit ook voor De Branding een mogelijkheid zou kunnen zijn. De ouders en
personeelsleden van de MR zijn gaan bekijken wat dit voor onze school zou betekenen.
Afgelopen vrijdag hebben we met het team gekeken naar de voor- en nadelen en hebben
uiteindelijk besloten dat het voor nu niet past bij onze school. We gaan dus niet verder in het
onderzoeken naar de mogelijkheden. Dit betekent niet dat het in de toekomst niet weer aan
de orde kan komen. Overigens blijft de Duykeldam ook werken met het huidige rooster.
Studiedag
Afgelopen vrijdag hebben we met het hele team een studiedag gehad. In de ochtend hebben
de leerkrachten t/m groep 3 een kleuterexpert op bezoek gehad. Met haar hebben we stappen
gezet om kinderen nog beter te kunnen volgen en aan te sluiten op de verschillende behoeften
van ieder kind. De bovenbouw is verder gaan ontwikkelen met het geven van thematisch
onderwijs.
Schoolfoto’s
Afgelopen maandag zijn de kaartjes meegegeven, waarmee u de schoolfoto’s kan bestellen.
Van wat we gezien hebben, zijn de foto’s mooi geworden. We vonden de samenwerking met
deze fotograaf in ieder geval erg prettig. Mocht u anders denken of net zo tevreden zijn, laat
het ons weten.
Spelletjeszegels
De plaatselijke AH deelt zegels uit, waarmee een kaart vol
geplakt kan worden. Met een volle kaart kunnen spelletjes
voor een schappelijke prijs aangeschaft worden. Mocht u
een volle kaart hebben of zegeltjes waar u niets mee doet,
wij sparen graag! Nieuwe spellen zijn altijd welkom!
Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje vK
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Vandaag eindigt het werken aan het tweede thema van dit jaar ‘voeding en
gezondheid’. Vanaf groep 3 is er de afgelopen weken van alles geleerd over
gezonde voeding, de herkomst van voeding, het nut van goede voeding en
uiteraard is er van alles gemaakt en geproefd. De middenbouw is op bezoek
geweest bij een akkerbouw- en een veebedrijf en de bovenbouw heeft een
‘foodtruck’ festival georganiseerd! Prachtig om te zien hoe verschillend
kinderen leren.
Vanaf maandag 27 november start het derde thema ‘handel en reizen’. De
voorbereiding hiervoor is in volle gang. De volgende vragen zijn leidend bij
dit thema: Waarom kopen en verkopen we dingen? Waarom reizen we? Wat is de link tussen
handel en reizen?
Van uw kind hoort u hier vast nog meer over!

Beste ouders,
Over een paar weken zullen we met elkaar het Sinterklaasfeest gaan vieren. We hebben
voor u even de belangrijkste punten op een rij gezet:








Dinsdag 5 december vieren wij op school het Sinterklaasfeest.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 worden die ochtend om 8:30 uur op het grote
schoolplein verwacht voor de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten. De kinderen
mogen buiten wachten op het plein op Sinterklaas en zijn Pieten. Ouders zijn van harte
welkom om te kijken op het plein. Na de aankomst gaan alle kinderen naar hun eigen
klas, voor hun eigen programma van die dag.
Sinterklaas zal met zijn Pieten een bezoek brengen aan de groepen 1 t/m 4. Zij zullen
die dag ook een cadeautje krijgen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen op vrijdag 24 november hun schoen zetten.
Op maandag mogen ze kijken wat ze in hun schoen voor aardigheidje hebben gekregen.
De deuren van de klassen van groep 1 t/m 4
zullen die ochtend om 8.30 uur open gaan.
Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken, en vieren
dit gezellig in hun eigen klas. Kinderen die met
de surprise tentoonstelling meedoen, mogen de
surprise op maandag 4 december al mee naar
school nemen. Op het getrokken lootje staat
precies hoe dit werkt.

Vriendelijke groeten,
De Sinterklaascommissie
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De uitnodiging voor de kerstviering ontvangt u na Sinterklaas. We kunnen u wel alvast
vertellen dat er weer een musical in wordt gestudeerd door kinderen. Het belooft weer mooi
te worden! Woensdag 20 december is de viering.
De kinderen en ouders waarvan de achternaam begint met A t/m K zijn van harte welkom in
de eerste dienst. Deze start om 17.00 uur.
De kinderen en ouders waarvan de achternaam
begint met L t/m Z zijn van harte welkom in de
tweede dienst. Deze start om 19.00 uur.
Hartelijke groeten,
De kerstcommissie

We gaan alweer 11 weken naar school. Wat hebben de kinderen veel geleerd in deze weken.
Al 11 medeklinkers, 5 klinkers (korte klanken) 3 lange klanken (aa-ee-oo) en 2
tweetekenklanken (ie-oe). We kunnen nu al heel veel woorden lezen!
Bij het rekenen gaan we al tot 20! We kennen de + (erbij) en de – (eraf). We splitsen de
getallen en kunnen al tellen met sprongen: 2-4-6 en 1-3-5-7 enz. De komende periode komt
ook de klok erbij en rekenen met geld. Wilt u thuis uw kind eens op de klok wijzen bij hele en
halve uren. Het rekenen met geld is wat lastig omdat veel mensen pinnen, misschien wilt u
toch eens contant betalen, dan leren ze ook deze handelingen.
Afgelopen maandag zijn we op 2 boerderijen geweest; 1 akkerbouw- en 1 veeteeltbedrijf. We
werden op beide plekken heel vriendelijk ontvangen en rondgeleid. Nu weten de kinderen
waar de melk, de aardappelen, wortelen en uien vandaan komen. Het wordt niet gemaakt in
een fabriek, het groeit op het land en de koeien produceren de melk. We kregen nog een
interessante vraag van een leerling: “hoe kan een koe melk maken?”. Daar kun je niet zo
direct een passend antwoord op geven. Ik heb beloofd dat we dit een keer gaan onderzoeken.
Er staan ons leuke feesten te wachten, sinterklaas en kerst. We hebben er zin in!
Frida en Ada
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We zijn al weer even onderweg en ondertussen is er weer veel gebeurd. We hebben het 50
jarig jubileum van de school gevierd, door een prachtig circus met elkaar neer te zetten en
een gezellige vossenjacht te doen! Wat hebben de kinderen hier ook van genoten!
Afgelopen maandag mochten we kijken op twee
boerderijen: een akkerbouw- en veeteeltbedrijf. Dit was
erg interessant. Dit allemaal in het kader van het thema
Voeding. Waar komt al ons voedsel nou eigenlijk
vandaan? We hebben gezien wat voor een weg een
aardappel aflegt en kregen zelf ook een aardappel, wortel
en ui mee naar huis. Erg leerzaam en leuk. Op het
veeteeltbedrijf was er net ’s ochtends een kalfje geboren.
Dit was natuurlijk reuze interessant. We hebben er met
de groep van mogen genieten!
Natuurlijk is het niet alleen maar feest (ook al leren we hier ook een hoop van ;)), maar zijn
we ook druk bezig met allerlei vakken in de klas. De meeste kinderen hebben Engels toch wel
als favoriete vak. Ze kunnen dit al erg goed en zijn erg gemotiveerd om te leren!
Met het rekenen zijn we bezig om de tafels en de sommen tot 20 goed te automatiseren. Wilt
u hier thuis goed mee blijven oefenen met uw kind?
Ook hebben we deze week voor het eerst lootjes getrokken. Dit was reuze spannend. Wie
heeft wie getrokken? En wat is het dan moeilijk om je mond te moeten houden ;)! We leven
met elkaar toe naar een leuk Sinterklaasfeest!
Hartelijke groet,
Rianne

Inmiddels zijn we bijna aan de afronding van het thema ‘Voeding en Gezondheid’ toe. Hierbij
hebben we veel geleerd over onder andere voedingsstoffen, gezond en ongezond eten, de
spijsvertering en keuzes die je kunt maken m.b.t. voedsel. De kinderen hebben in groepjes
een eigen Food Truck opgericht. Ze koken/bakken een eigen product en gaan hiervoor ook
een kraampje inrichten. Op 16 november houden we het Food Truck Festival en mogen ouders
onze producten kopen. Over drie activiteiten van dit thema heeft een aantal kinderen kort wat
geschreven.
Bewegingsles
Sam en Liz mochten zelf een les bedenken waarin ze met de klas gingen bewegen. Hieronder
leest u stap voor stap wat ze hebben gedaan.
1.Eerst een filmpje voor de uitleg.
2.In een kring staan, dan gaat het beginnen.
3.Koppen is vangen, vangen is koppen. We gooien een bal naar elkaar, als je koppen zegt
moet je de bal vangen. Als je vangen zegt, moet je de bal koppen.
4. We gaan weer in een kring staan. Wij zeggen links, rechts, voor of achter en dan doe je
dat na wat wij zeggen.
5. Daarna doen we het tegenovergestelde. Wij zeggen links, rechts, voor, achter en dan
moet je het tegenovergestelde doen.
Sam en Liz
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Begrijpend lezen en taal
We hebben een les begrijpend lezen gehad over vegetarisch eten. Vervolgens hebben we
argumenten vóór en tegen de stelling: ‘Iedere Nederlander moet één keer per week
vegetarisch en één keer per week veganistisch eten’ bedacht. Hierover hebben we met
elkaar gedebatteerd. Rogier schreef hierover een kort verslagje:
We waren in debat en we gingen praten over vegetarisch eten. Sommige waren eens dat je
een keer per week vegetarisch moest zijn. En sommige waren oneens dat je een keer per
week vegetarisch moest zijn.
Koken
We gingen koken om te oefenen voor het foodtruckfestival
We maakten:
Zandkoekjes
Paddestoelen cakes
Chocolade cakes
Broodje gezond
Monchoutaart
Het ging supergoed !!!!! We hebben ons best gedaan. We hebben lekker geproefd.
We hebben na het proeven tips geven en tops geven. We hebben na het proeven overlegd.
Toen hebben we de prijs bepaald van ons eigen product. We hebben donderdag 16
november onze producten verkocht.
Mart en Laura
Fijn dat u bij de afsluiting van ons thema was!
Groep 6 en Ilse
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