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Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
Opwekking 717
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Beste ouders,
Eindtoets
Groep 8 maakt volgende week de eindtoets. Dit jaar werken we voor het eerst niet met een
toets van Cito, maar met een andere toets. We hebben gekozen voor de IEP toets. Deze
sluit beter aan bij de kinderen en is ‘vriendelijker’ in de uitstraling en in de vraagstelling.
Ook wordt deze toets op twee dagdelen afgenomen, in plaats van op drie. We wensen groep
8 succes toe!
Thematisch werken
Het thema ridders en kastelen laten we doorlopen tot de meivakantie. Het thema leent zich
er goed voor om langer mee te werken.
Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje vK

Op dinsdag 17 april komt een voorlichter van Vereniging Bartimeus Sonneheerdt een
voorlichting geven op onze school. We gaan meedoen met een kraskaartenactie.
Tijdens deze voorlichting wordt de actie met de kraskaart uitgelegd.
Mensen kunnen een vakje krassen en daaronder staat een bedrag wat ze dan moeten
geven. De waarde van een kaart is totaal € 25,-. De opbrengst van de kaart mag in het
zakje worden gedaan wat meegegeven wordt bij de kaart.
Het geld moet uiterlijk woensdag 25 april op school ingeleverd zijn bij de eigen leerkracht.
Het totale bedrag zal door de school worden overgemaakt naar Vereniging Bartimeus
Sonneheerdt.
Alvast de spelregels kraskaart:
 Met de kraskaart mag je langsgaan bij familie, vrienden
en bekenden. Langs de deur gaan, zoals bij de kinderpostzegels,
mag niet.
 Mensen mogen meerdere hokjes open krassen.
De bedragen tel je dan gewoon bij elkaar op.
 Je mag zelf ook een hokje open krassen, maar dan
moet je ook het bedrag geven dat in het vakje staat.
 Mensen mogen ook geld geven zonder een hokje
open te krassen.
 Heb je aan één kraskaart niet genoeg? Vraag dan aan
je leerkracht om nog een kraskaart.
 Wanneer je klaar bent met de actie, lever dan de kaart
en het geld op tijd in bij je leerkracht.
We hopen dat alle kinderen enthousiast mee zullen doen en op
een mooie opbrengst!
Met vriendelijke groeten,
De commissie
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Doppenactie blindengeleidenhonden
Voor de kerstvakantie hebben wij een oproep gedaan voor de
doppen. We hebben heel veel doppen opgehaald en nu
hebben we een hele berg doppen die we in gaan leveren.
Bedankt voor de doppen.
Roan, Quinten en Boaz

Heerlijk het is Lente. Altijd een mooie tijd. Zeker voor juf Lisette die beviel van zoon Daniël!
Wij zijn er met ons allen naar toe geweest om Daniël te bekijken en juf te knuffelen. Dit was
erg gezellig! Daniel had heel veel haartjes en lag heerlijk te slapen.
Ook hebben we bolletjes geplant in potten in de klas en ook die groeien elke dag! Leuk om
te doen en te zien groeien.
De komende tijd werken we samen met juf Lindy over ons lichaam, gaan we elkaar tekenen
en meten en wegen. We hebben een echte doktershoek in de
klas gemaakt!
Ook willen we in de tuin bloemen en bonen etc. zaaien.
Nog wat leuke uitspraken :
‘Mijn vader werkt met dozen’
‘Mijn moeder gaat klere werk doen?’
Hartelijke groet Miep en Nienke
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Een stukje voor de Bran-dingen, waar zal ik eens beginnen? We hebben hele drukke weken
achter de rug. Op de maandag en de dinsdag is de helft van juf Rianne’s klas bij ons in de
groep. Best pittig, voor alle kinderen. Je eigen groep is toch het fijnst voor iedereen, maar
wat gaan ze er goed mee om!
In groep 5 zijn we begonnen met cijferend rekenen, dus sommen onder elkaar. De kinderen
vinden dit heel erg leuk en snappen het ook goed.
In groep 6 zijn we bezig met breuken, best moeilijk, maar ook heel erg leuk en interessant.
Ook zijn we gestart met werkwoordspelling, een echte uitdaging voor ze!
Volgende week hebben we de koningsspelen, we hebben al goed geoefend voor de
Koningsdans. Het nummer heet Fitlala, te vinden op Youtube voor de kinderen die nog extra
willen oefenen :-)

Groeten Antine

Dronten, 22 maart 2018
KidsMiX in de Meivakantie

Op dinsdag 1 mei kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar meedoen met KidsmiX in de
Meerpaal. Deze dag vindt plaats in De Meerpaal en wordt georganiseerd door De Meerpaal
Academie, de Meerpaal Welzijn en Sport in Dronten.
De KidsmiX bestaat uit verschillende onderdelen met het thema “Zintuigen”.
Kom dus luisteren, voelen en zien, want het programma bestaat onder andere uit een muziekworkshop, een
buitenactiviteit en sport en spel. Na de lunch kunnen de kinderen ontspannen bij een reguliere bioscoopfilm voor
jeugd.. Zo heb je een leuke dag met activiteiten én film! Aanvang 10.00 uur, einde omstreeks 15.30 uur.

Deelnemen
Kinderen die graag willen meedoen met KidsmiX kunnen zich aanmelden via het Serviceplein in De Meerpaal. Let
op: Inschrijven kan tot 26 april of tot alle kaarten verkocht zijn. Vol=Vol. Kaarten kosten € 12,50,- en met De Pas
van Dronten € 10,00 (inclusief drinken, maar excl. Lunchpakket, graag zelf meenemen). Reserveren kan telefonisch
via 0321 388 777.
Voor meer informatie kunt e-mailen naar Claudia Jansen, jongerenwerker, c.jansen@meerpaal.nl U kunt
voor vragen ook terecht op het Serviceplein.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Goed nieuws voor alle kinderen in Dronten: Op vrijdag 20 april vieren we de Vrijdag Blijdag
met een extra voorstelling van Jeugdtheater BonteHond!
Vrijdag Blijdag is iedere derde vrijdag van de maand een
feest in de bibliotheek, met iedere keer een leuke
jeugdactiviteit. BonteHond, het theatergezelschap uit Almere,
komt met de voorstelling ‘Onder Water’.
100 jaar Zuiderzeewet
2018 is een bijzonder jaar voor Flevoland. Het is het jaar
waarin we stilstaan bij het feit dat het 100 jaar gelden is dat
de Zuiderzeewet werd aangenomen. Deze wet maakte het
mogelijk de Zuiderzee af te sluiten en een deel van deze
woeste binnenzee in te polderen tot wat we nu kennen als Flevoland. Om dit te herdenken speelt
Jeugdtheater BonteHond maar liefst twee maal de voorstelling ‘Onder Water’ in FlevoMeer
Bibliotheek Dronten.
‘Onder Water’
Speciaal rond het thema Flevoland heeft Jeugdtheater BonteHond de voorstelling ‘Onder Water’
gemaakt. De voorstelling gaat over een bijzonder moment: Flevoland is verkozen tot de beste
provincie van heel Nederland. En de hoofdprijs is: een bezoek van de Keizer van China. Maar wat
gebeurt er als je bang bent dat je provincie niet mooi, leuk en bijzonder genoeg is? Een voorstelling
over opscheppen en jezelf zijn.
‘Onder water’ is op vrijdag 20 april 2018 te zien in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. De voorstelling is
geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar en is gratis te bezoeken, ook door bijvoorbeeld scholen of
BSO’s. De eerste voorstelling begint om 14.00 uur en de tweede om 16.00 uur.
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