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Bran-dingen nr. 3 verschijnt

We bidden, we zingen, we komen hier samen,
Vertellen, ontdekken de grote verhalen:
Dat God van ons houdt, dat Hij bij ons wil zijn.
Hij lacht als je vrolijk bent, dat vindt Hij fijn
En ben je verdrietig dan voelt Hij jouw pijn.
Uit: in de kring, Kind op maandag

Beste ouders,
Bovenstaande is de liedtekst van een liedje uit Kind op maandag. Het vat in het kort samen
hoe wij als school ons verbinden aan Gods woord. Het vertellen van verhalen en vooral
ontdekken wat de liefde God voor ons betekent.
In deze Bran-dingen nemen we u mee in verschillende ontwikkelingen van onze school, maar
ook in hele praktische zaken. Natuurlijk is er ook het groepsnieuws van enkele groepen en
vindt u ingezonden berichten. We wensen u veel leesplezier!
Kamp groep 8
Wat zijn we dankbaar voor het geslaagde kamp van groep 8. De kinderen zijn drie dagen naar
’t Campvelt in Doornspijk geweest. Een geweldige locatie, waar
kinderen veel vrijheid hebben om te spelen in het omliggende bos.
De sfeer was erg goed en de kinderen hebben genoten. Spelletjes,
bonte avond, zwemmen, midgetgolf, fietsen en genieten van de
pannenkoeken die gebakken zijn door een top vader! Betrokken
ouders die bagage hebben gebracht, als leiding mee zijn geweest,
of hebben ondersteund om de kinderen veilig over te laten steken.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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Top teamleden die de organisatie op zich hebben genomen. Allemaal bedankt voor jullie
bijdrage aan dit kamp.
Pop Up!
Het Pop Up project is afgelopen donderdag gestart. Wat is dat gaaf! Echt
muziekles voor onze kinderen in groep 7 en 8. Drum, gitaar, keyboard en
zang. Goede instrumenten en geschoolde docenten. Het is echt een
cadeautje dat we als school hieraan mee mogen doen!
Lotenverkoop
In de afgelopen twee weken hebben heel veel kinderen loten verkocht voor Jantje Beton.
Deze week moesten alle boekjes worden ingeleverd. Zo geweldig hoeveel kinderen hier
serieus werk van hebben gemaakt! Het duurt nog even voordat we bekend kunnen maken
wat de opbrengst is, maar we kunnen u in ieder geval al vertellen dat we echt wel wat geld
bij ons potje talentenplein/schoolplein kunnen optellen! Wat we ook leuk vinden om met u te
delen is het volgende; Gisteren kwam er een oudere heer uit het dorp. Hij had kinderen aan
de deur gehad die loten van Jantje Beton verkochten. Hij was wat huiverig voor het invullen
van zijn rekeningnummer. Hij kwam dus naar school om ons €20 euro te schenken! Kijk, dat
noemen we betrokkenheid!
Albert Heijn
Wanneer u uw boodschappen bij Albert Heijn doet, dan kunt u de kassabon inleveren in De
Branding doos. U helpt ons hiermee om een mooi bedrag van AH te ontvangen, wat we mogen
besteden aan ons onderwijs. Natuurlijk is het ook geweldig om de boodschappen bij de Deen
te doen en zo te sparen voor de plaatselijke verenigingen! ;-)
Verkeer
Samen met een aantal ouders zijn we actief geweest om de verkeersveiligheid rondom de
school te vergroten. We zijn dan ook verheugd om u te kunnen vertellen dat er in de
herfstvakantie twee voetgangersoversteekplaatsen worden aangelegd. Deze komen op de
Zuidsingel en het Heraldiek.
Ook hebben we contact gezocht met de wijkagent om met ons mee te denken over het
parkeerprobleem bij de onderbouw. Hij heeft toegezegd om op een regenachtige dag te komen
kijken als de kinderen naar school worden gebracht. Nogmaals dus de oproep om bij de Steiger
te parkeren!
Studiedag
Vrijdag 2 oktober hebben we een studiedag. Dit valt heel mooi samen met het oogstfeest,
zodat de kinderen ’s middags in de gelegenheid zijn dat programma bij te wonen.
Tijdens de studiedag staat voor ons het volgende op het programma: Passend onderwijs, PBS,
Talentenontwikkeling, bekwaamheidsdossier teamleden en we krijgen een workshop van het
IVN. Dit laatste heeft met het schoolplein te maken. We kijken ernaar uit om met het team
samen te zijn en ons verder te ontwikkelen.
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje vK

Maandag 5 oktober start het eerste mini-project. Het thema is ‘raar
maar waar’. In dit project gaan we vooral het taal- en natuurtalent
verder ontwikkelen.
De opening en de afsluiting is met de kinderen.
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Dinsdag 13 oktober is de extra ouderavond. We willen u namelijk meer vertellen over de
ontwikkeling van onze school. De avond start om 19.15 uur met koffie en thee, rond 19.30
uur start vervolgens het programma. De avond sluiten we uiterlijk 21.30 uur af. Omdat we
heel graag vooraf willen weten op hoeveel ouders we kunnen rekenen, vragen we u om u op
te geven. Alle oudste kinderen krijgen vandaag een opgavestrook mee naar huis! Bij de Brandingen ontvangt u dezelfde strook digitaal, zodat u deze ook zelf af kunt drukken. De strook
mag bij de leerkracht worden ingeleverd. Graag voor volgende week vrijdag 2 oktober.
We nemen u mee in drie ontwikkelpunten van onze school.
* Positive Behavior Support, PBS
Twee jaar geleden zijn we gaan werken volgens deze principes. Inmiddels zijn we hierin meer
geschoold en is er een werkgroep actief. We hebben iets andere inzichten gekregen en werken
inmiddels op een andere manier. We willen u hier graag meer over vertellen.
* Talentenontwikkeling
U hebt vast al gemerkt dat we het ontwikkelen van verschillende talenten belangrijk vinden.
Zo belangrijk dat we een mooie ontwikkeling zijn gestart. We willen u hierin meenemen en u
net zo enthousiast maken als we zelf zijn!
* Schoolplein
Het schoolplein gaat veranderen. We willen u meer vertellen over het project en nog
belangrijker, we willen uw mening horen! Wat wenst u voor uw kind op het plein, wat kunt u
betekenen in de aanleg, wat kunt u voor ons doen in het beheer?
We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

We willen u in de Bran-dingen steeds op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het
schoolplein en het verkrijgen van het certificaat ‘gezonde school’. We zijn bezig met de tweede
fase. Dit betekent dat we de tijd nemen om ideeën te verzamelen. Zo hebben we de buurt al
op de koffie gehad en zijn de kinderen van het SAT al bij elkaar geweest om met elkaar te
overleggen. Op onze studiedag mag het team nog vertellen wat de wensen zijn en op 13
oktober bieden we u deze kans. Kortom erg leuk om
mee bezig te zijn!

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik een stukje in de Bran-dingen schreef, maar wat is
er alweer veel gedaan en dus veel te vertellen. We hebben al 2 letters geleerd; de p en de i,
heel leuk om te zien hoe snel kleuters dit oppakken. We hebben kennis gemaakt met Arie de
letterkanarie en Ed van de rekenflat. Deze figuren horen bij de methode “onderbouwd”. Met
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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deze methode zijn de kinderen bezig met het aanvankelijk lezen en rekenen. Ook wordt er
aan de motoriek gewerkt. Het valt me op dat een aantal kinderen erg veel moeite heeft met
het hanteren van de schaar. Wilt u dit thuis eens oefenen? In de klas heb ik een oefenschaar,
deze mag gerust in het weekend eens mee naar huis om te oefenen.
Vorige week is het zusje van Rick geboren, ze heet Annalie. We hopen dat de moeder van Rick
een keer dit lieve zusje komt showen in de klas. Vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd
en veel geluk met elkaar. Woensdag hebben we ons eerste uitstapje gemaakt met de groep,
veel kinderen waren toch wel wat gespannen. We hebben
een gezellig uurtje gehad bij de Bambihof, we hebben
dieren gevoerd en konijntjes geaaid. Geluisterd naar het
gekraai van de hanen en de pauwen bewonderd. De ouders
die mee waren hebben leuke foto’s gemaakt, deze zetten
ze op de facebookpagina van de ijsbeergroep. Dit is een
besloten groep waar alleen de ouders van onze kinderen lid
van kunnen worden. Wilt u hier ook lid van worden, vraag
dan even of de moeder van Thijs of Mark en Niels u hiervan
lid willen maken.
Ada

Wat vliegt de tijd…We zijn alweer in de herfst beland, onvoorstelbaar! We hebben inmiddels
ook al een hoop geleerd en beleefd. Zo zijn we begin september naar het voetbalveld geweest
van Swift ’64. Daar kregen we een echte voetbaltraining, we hebben genoten.
In de klas zijn we bezig met de woorden van kern 2 van Veilig Leren Lezen. Op dit moment
leren de kinderen woorden die met ons lichaam te maken hebben, zoals: teen, neus, buik en
oog. En met alle letters die ze al geleerd hebben kunnen ze al heel veel nieuwe woorden
maken, knap!
Met rekenen zijn we bezig met splitsen, plus- en minsommen
en verhaaltjessommen. Best nog lastig soms. De kinderen
kunnen thuis oefenen met Gynzy Kids, leuk om te horen dat
ze daar enthousiast mee bezig zijn.
We hebben al een hoop letters en cijfers leren schrijven, we
zitten dan recht achter onze tafel en met onze niet-schrijfhand op het schrift en niet onder je
hoofd. Dat vinden sommige kinderen best lastig, want je hoofd moet toch ook ergens op
leunen…stel je voor dat hij er af zou vallen ;-)
Elke week is 1 kind ster van de week, daar besteden we twee keer per week extra aandacht
aan. Hij of zij krijgt van de andere kinderen in de klas dan complimenten op een blad en aan
het eind van de week mag dat blad met 10 complimenten mee naar huis. Wat fijn dat de
kinderen zo goed kunnen zien en vertellen waar een ander goed in is.
Naast al dat werk is er gelukkig ook af en toe tijd voor ontspanning: een filmpje onder het
eten en drinken, even gezellig voorlezen, tekenen, zingen, dansen, in de poppenhoek of met
de Lego of Kapla spelen.
Vriendelijke groeten, Prasanna en Antine
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Week van de opvoeding 2015
Vijf thema’s staan centraal in de week van de opvoeding van
5 tot en met 11 oktober.
 Tijd voor feest!
 Sport.
 Opvoeden doe je samen en iedereen hoort erbij.
 Omdat je het zo goed doet.
 Tips en ervaringen die met opvoeden en opgroeien te
maken hebben.
Meer informatie vind je op www.weekvandeopvoeding.nl

Kinderboekenweek 2015
Wat is er allemaal te beleven tijdens de Kinderboekenweek?
Bezoek de Startmiddag Kinderboekenweek in FlevoMeer Bibliotheek.
Op woensdag 7 oktober van 14.00 – 17.00 uur is de bieb een laboratorium
met opdrachten, proeven, onderzoek, presentaties en demonstraties.
Met labjas, handschoenen en veiligheidsbrillen alles leren over boeken, lezen,
natuur, wetenschap en techniek.
Kijk voor meer info op de website van FlevoMeer Bibliotheek

Wintertijd..
hoe bereid je je (kind) hier op voor?
In de nacht van zaterdag 25 oktober op zondag 26 oktober
gaat de klok een uur achteruit.
Kinderen hebben vaker moeite met overschakelen.
Kijk voor meer info en tips op onze website.

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande kinderen óf over
zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website
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