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Grenzen verleggen
God, we weten vaak niet waar de grens ligt
tussen wat je kunt zien en wat je moet geloven.
Konden we U maar zien met onze ogen,
dan zou geloven in U een stuk makkelijker zijn.
God, het verhaal van Pasen stelt ons op de proef:
een mens die opstaat uit de dood,
dat is toch bijna niet te vatten?
En toch…
Een mens die opstaat om een ander te beschermen,
te helpen of te bevrijden,
daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen!
God, geef ons het lef om onze grenzen zo te verleggen
dat we, als het nodig is, over onze eigen angst heen durven stappen
en voor een ander opkomen.
Geef ons de kracht om als bevrijde
en bevrijdende mensen te leven!

Beste ouders,

Uit: Een rode draad, bezinning het hele jaar door.

Bovenstaand gedicht heb ik mogen voorlezen op de ouderavond die we vorige
week hebben gehad op school. Het gedicht verwoordt het vertrouwen dat we
mogen hebben op onze God. We vieren met de kinderen Pasen. Het lijden van
Jezus wat overgaat in zijn opstanding. Het sterven voor onze zonden en
daarna de opstanding uit de dood.
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Afgelopen weken
In de afgelopen twee weken hebben we gewerkt aan het project ‘lekker fit’. Bewegen,
gezonde voeding en verschillende verwerkingen om hier meer over te leren, zijn aan de orde
geweest. Het project viel voor een aantal groepen samen met een dansproject, wat in
samenwerking met CKV de Meerpaal is uitgevoerd. Over bewegen gesproken!
Ook is er in twee groepen waterles gegeven door het waterschap en zijn er twee groepen die
bomen hebben geplant.
Gisteren, donderdag, zijn de kinderen van groep 7 en 8 naar Pasen Live geweest. Bijzonder
om hier bij te mogen zijn met onze kinderen.
Ouderenquête
De ouderenquête is door 38% van de ouders ingevuld. Bedankt daarvoor. We hadden liever
gezien dat dit percentage hoger was geweest, maar gaan er maar van uit dat deze 62% van
de ouders erg tevreden is….
Met de uitslag van de enquête gaan we aan de slag. We zullen er een samenvatting van
maken en deze delen met het team en de MR. Daarna komt dit uiteraard ook uw kant op.
Ouderavond
We kijken terug op een goede avond en danken u hartelijk voor uw komst!
Grote Rekendag
Woensdag 23 maart doen we voor de tweede keer mee met de grote rekendag. Een hele
dag met de hele school rekenactiviteiten doen zonder het rekenboek! Deze keer is het
thema ‘kijkje achter de code’. In de school hangt al een code, die door kinderen gekraakt
kan worden!
We kijken uit naar deze dag, omdat we van vorig schooljaar weten hoe leuk deze dag is!

Studiedag
Maandag gaan we met het team de hele dag aan de slag rondom onze visie en missie. Deze
is een aantal jaren geleden opgesteld en we willen met elkaar nagaan hoe we hier nu in
staan. We starten de dag door bij onszelf na te gaan, wat onze drijfveren zijn en in de loop
van de dag gaan we deze aan onze visie koppelen. We kijken ernaar uit om elkaar eens
‘diep in de ogen te kijken’. We zijn voor deze studiedag in de Kalverschuur aan de
Visvijverweg.
Pasen
Donderdag 24 maart vieren wij Pasen op school. In iedere groep wordt het Paasevangelie
verteld, wordt gezongen en stilgestaan bij Pasen. Alle kinderen eten op school. Ze krijgen
van ons drinken en een ei. Brood en een (lege) beker moeten de kinderen zelf meenemen.
Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij.
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Lentesignalering
Zoals u in het bovenstaande rooster kunt lezen start begin april de lentesignalering. Dit
betekent dat bij de kinderen die een extra handelingsplan hebben, wordt gekeken of de
doelen zijn behaald. Geldt dit ook voor uw kind dan wordt u na de signalering op de hoogte
gebracht van de voortgang van uw kind.
Volgend schooljaar (herhaalde plaatsing)
Hebt u een kind thuis dat voor 1 juni 2017 vier jaar wordt, dan bent u van harte uitgenodigd
om een afspraak te maken met mij. We vinden het namelijk fijn om te weten wie we
volgend schooljaar kunnen verwachten.
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje van Keulen

Op de ouderavond is het ontwerp van het plein aan de ouders gepresenteerd. Ouders
hebben enthousiast gereageerd. Inmiddels is het zover dat er een geschikte
aannemer/hovenier wordt gezocht die de grote lijnen van het plein in orde kan maken. Het
komt nu steeds dichterbij!

Heerlijk hé de zon schijnt wat meer de dagen worden langer. Ook is het weer de tijd van
Pasen. Wij als kleuters van de pinguïngroep zijn hier ook helemaal vol van. Een heerlijke
tijd op weg naar het voorjaar. Wij zijn bezig met het thema: lekker fit.
We leren dat gezond eten, slapen en spelen (bewegen) belangrijk is. Twee woensdagen
achter elkaar komt Hanneke Pothoff met ons leuke dansjes doen over vormen in het
speellokaal.
Ook doen we spelletjes als eieren zoeken en maken we mooie eieren. We gaan zelfs eieren
koken en tellen. We kunnen ei op verschillende manieren al schrijven of stempelen.
De komende tijd gaan we verder over de lente en ook alweer richting koningsdag. Hieronder
vindt u nog een gedicht over buiten spelen, dat ik graag met u wil delen.
Groeten Nienke van der Weijden en Dirkje Arjaans
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Afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema Lekker Fit. We hebben dit
voornamelijk uitgevoerd. We zijn op de fiets naar de Meerpaal geweest en na de voorstelling
weer terug. Gelukkig hadden we de terugweg wind mee waardoor het fietsen lekker vlot
ging. We hebben allerlei groenten en fruit geproefd, waardoor er een vuurwerk aan smaken
ontstond in je mond aldus de kinderen.
Vrijdagmiddag hebben we mogen zweten bij Chakti, we hebben kennis gemaakt met
fitnessen en cardiotraining en een groepslesje balanceren. Het was erg leuk!
Ook deze week zijn we actief bezig geweest, zo zijn we lopend naar de boomplantfeestdag
gegaan en hebben we mogen leren wat een eikenprocessierups is en we hebben op de
Buitenhof nieuwe struiken geplant.
De kinderen van groep 7 hebben mogen genieten van de voorstelling Pasen Live. Een
prachtige voorstelling volgens de kinderen.
Volgende week hebben we op woensdag de Grote Rekendag. De hele
ochtend staat dan in het teken van rekenen, maar dan op een manier
die we niet gewend zijn.
De paasviering wordt donderdag in de klas gehouden. We eten dan ook
met elkaar, maar daarover volgt nog een email.
Al met al gezellige en leerzame weken met elkaar.
Groetjes Corine Schenk en Marieke Hendriks
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Hallo allemaal,
Ik moet eens goed bedenken waarmee ik ga beginnen. We hebben de afgelopen tijd weer
zoveel gedaan en geleerd!
Na de citotoetsen van januari heb ik met alle ouders (en kinderen) een adviesgesprek
gevoerd. In dit gesprek vertelde ik naar welk niveau de kinderen volgend jaar mogen.
Gelukkig hoef ik dat niet alleen te bedenken, maar helpen Geertje en Marijke en de
leerkracht van groep 7 mij hierbij. Voor veel kinderen was het best wel spannend. Nu wordt
iedereen aangemeld bij de nieuwe school. De open dagen zijn bezocht en de keuzes zijn
gemaakt.
In de klas zijn we ons al aan het voorbereiden op het middelbare school leven. Elke dag
nemen de kinderen hun tas mee de klas in. Daarin zit hun agenda, waar ze meerdere keren
per week hun huiswerk in moeten schrijven. Verder leren we wat leerstrategieën zijn en hoe
je deze inzet. Denk bijvoorbeeld aan plannen en organiseren, je werk controleren, herhalen,
jezelf motiveren e.d. Zo doen we nog veel meer, maar dat wordt nu wat teveel om op te
noemen.
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie hadden we het EHBO examen. Op drie kinderen na, die
het nog moeten doen, heeft iedereen zijn diploma gehaald. Ik ben super trots op iedereen.
De drie leerlingen die nog niet mee hebben gedaan met het
examen doen dat vrijdagochtend. Ik ga er daarom vanuit dat
iedereen zijn diploma heeft, op het moment dat u dit leest!
Wat een toppers hé!
Na de vakantie zijn we gestart met het project ‘Lekker fit’.
Het hoogtepunt was de les bij de sportschool ‘Chakti’ op het
industrieterrein. In drie groepen maakten we kennis met
fitnessapparaten, balanceren op muziek en cardioapparaten.
Het was een erg leuke én intensieve les.
De komende tijd werken we naar de centrale eindtoets toe,
deze hebben wij op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag
21 april. Daarna zullen we ons helemaal richten op de
musical. Deze is inmiddels binnen, maar er moet nog wat
aangepast worden. Vervolgens zullen we het script gaan lezen en de rollen verdelen. We
starten daarna met het oefenen van de liedjes en ‘pas’ na de eindtoets gaan we echt
toneelspelen. Waarover het gaat? Dat houden we nog even geheim…
Dit is even een indruk van ons gezellige, drukke en soms spannende leven in groep 8!
Groeten, Stieneke Ymker

Heartbeat4kids gaat weer beginnen, doe jij ook mee?
Hey Kidzzzzzzzzzzzz en ouders/verzorgers
Heartbeat4kids is een initiatief van de taakgroep jeugd van de gezamenlijke kerken. Met de kinderen
van alle basisscholen en klas 1 voortgezet onderwijs leren we in een week of 10, 12 liedjes,
toneelstukjes en als het kan ook dans om een kidspraiseviering of musical uit te kunnen voeren.
Het is alweer even geleden dat we onze musical Puin Ruimen uitvoerden, hoog tijd om wat nieuws op
te pakken!
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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We willen graag weer beginnen met oefenen voor een kidspraiseviering op 12 juni aanstaande. Het
wordt geen musical maar wel een viering met liedjes, toneel en/of voorleesverhaal en als het lukt ook
dans.
Wat we precies gaan doen hangt af van de aanmeldingen die we krijgen en de leiding die beschikbaar
is.
Eerste avond is maandag 4 april in de Hoeksteen
Het is dus heeeeel belangrijk dat je zo snel mogelijk onderstaand briefje invult en als je kinderen van
groep 4 tot en met klas 1 kent die dit keer ook mee willen doen kun je dit bericht met hun delen.
Voorwaarden om mee te kunnen doen zijn:
1. je zit in groep 4-8 of klas 1
2. je vindt het leuk om te zingen/dansen/toneelspelen/voorlezen
3. je kunt op maandagavond tussen kwart voor 7 en kwart voor 8 en vind het zo belangrijk dat je ook
elke keer komt
4. je kunt op zondag 12 juni want dan is de uitvoering
Van de ouders verwachten we dat ze zorgen dat de kids op tijd aanwezig zijn, regelmatig oefenen
met de kids en hand en span diensten doen om de uitvoering mogelijk te maken.
antwoordstrookje
naam:
groep:
email ouders/verzorgers:
tel. nr. ouders/verzorgers op maandagavond:
wil graag meedoen met Heartbeat4kids
wat is je voorkeur? Zet een 1 bij wat je het liefst doet en een 5 bij wat je het minst leuk vind om te
doen
...solo zingen
...zingen in het koor
...dansen
...toneelspelen
...voorlezen

Heb jij er zin in? mail dan snel heartbeat4kids@hotmail.com
we zien je graag!
van harte welkom namens Heartbeat4kids
Marianne Greijdanus en Jannie de Jager
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