Datum: 19 oktober 2017 Jaargang: 28 Nummer: 3
@pcbdebranding

www.facebook.com/debrandingswifterbant

23 t/m 27

Herfstvakantie

30/10 en 1/11

Schoolfotograaf (deze komt twee dagen)

8

Luiscontrole

9

Nationaal schoolontbijt

10

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

13 t/m 17

Schoonmaakweek

14

MR en OC vergadering

17

Bran-dingen nummer 4 verschijnt

Daar bent U
Op de hei bij Ermelo,
in het drukke Tokio.
Op de markt in Goes,
of Santa Cruz,
God, U bent echt overal.
Op de allerhoogste berg,
daar bent U.
In de allerdiepste zee,
daar bent U.
U bent altijd overal:
nooit een plek waar U niet bent.
Het is werk’lijk ongekend!
Op het Scheveningse strand,
in het Zwitsers Alpenland.
In de Hudson Bay,
of Java Zee,
God, U bent echt overal.
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Beste ouders,
De herfstvakantie is alweer daar! Het eerste blok
van dit schooljaar hebben we gehad. Inmiddels
zijn de kinderen en de leerkrachten gewend in de
groep. We kijken goed terug op deze eerste
weken. Het werken met thema’s komt goed van de
grond en ook het feest dat we hebben gevierd was
prachtig. Nu tijd om een week bij te komen en uit
te rusten. We wensen u een goede vakantie toe.
Personeel
In deze Bran-dingen maken we bekend dat Marien van Staalduine na 39 jaar werken in het
christelijke onderwijs in Swifterbant per 1 november gaat stoppen. We vinden dit allemaal een
heftig besluit, maar beseffen dat dit voor nu het juiste is. Marien legt in deze uitgave zelf uit
waarom hij stopt met het werken. Na de jaarwisseling nemen we afscheid van hem. Hoe, wat
en wanneer, dat hoort u nog van ons.
Fotograaf
Maandag en woensdag na de vakantie is de schoolfotograaf op school. Hierover hebt u al
informatie gekregen via de mail.
Luiscontrole
De tweede week na de vakantie worden de kinderen weer op luis gecontroleerd. De groep van
ouders die deze controles uitvoeren kan nog wel wat versterking gebruiken! De controles
worden gedaan op woensdag of op vrijdag. Kunt u een keer niet, dan is dit niet erg. We doen
bij dezen nogmaals een oproep om nieuwe ouders!
Nationaal schoolontbijt
Donderdag 9 november ontbijten we met alle kinderen op school. De kinderen moeten zelf
een bord en beker meenemen. Voor het ontbijt wordt gezorgd.
Studiedag
De studiedag van het hele team zal staan in het teken van onze ontwikkeling. Dit schooljaar
werken we als team aan het vergroten van onze eigen vaardigheden als het gaat om
thematisch werken met de kinderen. Naast het invullen van de lessen vraagt dit van ons een
andere manier van vragen stellen aan de kinderen. Ook voor de kinderen die meer uitdaging
nodig hebben is dit binnen het thematisch werken onder te brengen. We gaan dus aan de slag
met het leren stellen van dit soort vragen. Uiteraard staat er nog meer op het programma,
maar dit zal het hoofdonderwerp zijn.

Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje van Keulen
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Soms zit het mee en soms zit het tegen…
Zo gaat dat in ieders leven, tenminste bij ons, dat je soms denkt: wat gaat alles voorspoedig,
de kinderen zijn gezond, ieder zit goed in zijn vel en we hebben weinig tegenslag. Zeker als
je het vergelijkt met mensen in andere delen van de wereld.
Maar het kan ook tegenzitten! En daar werden we de afgelopen jaren mee geconfronteerd.
Ikzelf heb een paar keer in het ziekenhuis gelegen, maar veel ingrijpender was de uitslag in
2014 bij het VU MC dat mijn vrouw, Mieke, al op 57 jarige leeftijd, Alzheimer bleek te hebben.
En 3 maanden later werden we door onze schoonzoon gebeld dat Eline in het ziekenhuis lag
met een epilepsieaanval en dat aan het eind van die dag werd vastgesteld dat een grote
hersentumor daar de oorzaak van was. Op dat moment waren haar kinderen 3 jaar, 1 jaar en
de jongste was 3 maanden. Dan staat je leven op zijn kop.
We zijn vanaf het begin erg open geweest in alles wat we meemaakten en kregen vanuit ons
dorp ontzettend veel meeleven en ondersteuning. En wat ben je dankbaar dat je mag weten
dat God, de Schepper van hemel en aarde, ook jou, klein mensenkind in zo’n grote wereld, op
het oog heeft. God is geen sinterklaas die mensen, die zich goed gedragen, beloont met
voorspoed en geluk. Maar Hij is een God die met je mee gaat, ook als de weg heel zwaar is.
Hij wil je dragen en voor je zorgen. Dat ervaren wij. Daardoor houden we het vol. En natuurlijk
door al die lieve mensen om ons heen met hun praktische hulp.
Vorig jaar werd bij mij prostaatkanker geconstateerd. Geopereerd en daar uiteindelijk goed
uitgekomen. Maar wel lang in de ziektewet, niet meer voor de groep en alleen in de ochtend
op school, de vier dagen dat ik werk. RT en ICT werkzaamheden. Opknappend van de operatie
en steeds meer zorg bestedend aan Mieke die zienderogen achteruit gaat.
In goed overleg met Geertje en Codenz is er besloten dat ik stop met werken. Een baan voor
de klas is niet te combineren met de zorg. Vorig jaar 31 oktober werd ik geopereerd, nu is het
de laatste dag dat ik op de Branding werk. Na ruim 38 jaar
werken als schoolmeester in Swifterbant komt er een
vroegtijdig einde aan mijn werkzame leven in het onderwijs.
Ik heb erg veel leuke, mooie, indrukwekkende en bijzondere
momenten beleefd en net zulke mensen leren kennen.
Bedankt voor het vertrouwen dat ik kreeg. Ik houd van
vertellen, uitleggen, voorlezen, sporten en van mensen. Wie
weet hoe ik in de komende jaren die gaven en talenten nog
zal inzetten. Ik zal in ieder geval nog regelmatig op school
komen voor een kopje koffie of u treffen in dorp. En ik hoop
dat ook u zich in moeilijke tijden gedragen mag weten door
de Here God.
Marien van Staalduine

Actie4Kids/Schoenendoosactie
Samen met Kinderkerk Menorah doen we ook dit jaar weer mee aan de schoenendoosactie
van Actie4Kids.
Actie4kids verzorgt ieder jaar het transport van meer dan 50.000 schoenendozen die in
Nederland en België zijn gevuld en versierd. De slogan van Actie4kids is “Voor jou van mij”:
jouw speelgoed en geld delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft
gehad. Actie4Kids doet er nog een cadeautje bij: het goede nieuws van het evangelie in de
vorm van een boekje met Bijbelverhalen. Jong en oud kunnen door het vullen van een
schoenendoos laten zien dat er iemand is op de wereld, die aan hen gedacht heeft.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!

3

Dit jaar gaan de schoenendozen naar landen in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten
en de kinderen van vluchtelingen in Europa.
In de klas gaan we schoenendozen versieren en vullen. Hoe meer dozen we kunnen vullen,
hoe meer kinderen we blij kunnen maken!
Na de herfstvakantie willen we met deze actie van start gaan.
Wat kun je doen:
- Geld inzamelen. Om de schoenendozen te verzenden wordt een bijdrage gevraagd van 5
euro per doos.
- Spulletjes verzamelen. De doos mag gevuld worden met pennen, potloden, schriften, gum,
liniaal, speelgoed en toiletartikelen. Ook bijvoorbeeld een kunststof beker, pet, linnen
draagtas of T-shirt mag in de doos. (geen oorlogs-/vecht speelgoed, iets met varkens of
voedsel)
- Schoenendozen sparen (geen laarzendoos)
Tip: kijk eens tussen je eigen spullen of je iets
hebt wat je kunt missen en wat er nog goed
uitziet en breng dit na de herfstvakantie mee naar
school!
De actie op school loopt tot en met vrijdag 17
november.
Meer informatie is te vinden op de site: www.actie4kids.org
Fiona, Elisabeth en Mirjam

Doppen voor de blindengeleide honden
Wij vinden het leuk om iets voor het goede doel te doen. We willen zorgen dat de wereld een
stukje beter wordt. We zien heel vaak op het jeugdjournaal dat het niet zo goed gaat met
blinden. Daarom zamelen wij doppen in voor de blindengeleide honden. Die doppen leveren
we dan in voor geld en dat gaat naar het goede doel. Graag alleen flessendoppen en
melkpakdoppen inleveren. Bedankt voor de hulp. Statiegeldflessen mogen bij de winkel
gewoon zonder dop worden ingeleverd, dus dat is geen probleem.
Groetjes Roan, Quinten en Boaz.
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De overblijfkrachten doen het dringende verzoek om de bekers en broodbakken van namen
te voorzien!
Mocht uw kind op een vaste dag niet komen op de overblijf, dan horen ze dit graag via de
mail. Er wordt op uw kind gerekend. overblijvendebranding@gmail.com

Hallo allemaal,
In groep 2 zijn we druk bezig met het thema herfst.
Zo hebben we een slak gekleid, een slak geverfd en
hebben we een eikel gevouwen. In onze hoeken
hebben we een herfstdokter die medicijnen maakt
van eikels, kastanjes en dennenappels tegen
hoofdpijn en buikpijn.
Tijdens het buiten spelen vinden we het leuk om
spinnen en slakken te zoeken. Ook het spelen in de bladeren is een favoriet spel.
Op de donderdagen hebben wij een stagiaire in de
groep, zij heet juf Anouk.
Wanneer op vrijdag de papiercontainer wordt opgehaald
vinden we het leuk om naar de vuilnismannen te
zwaaien, zij toeteren altijd terug.
Groeten Nienke van der Weijden en Lisette van Eikenhorst

Herfstvakantie!? Nu al!?
Het is ontzettend snel gegaan, de eerste periode van dit schooljaar. Wat fijn dat juf Marieke
terug is van haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof. We bedanken juf Marleen voor de
vijf weken dat zij Marieke vervangen heeft en hopen dat ze een hele fijne tijd op Het Kompas
krijgt.
We hebben 4 weken over het thema ‘godsdienst en identiteit’ gewerkt, binnen dat thema
hebben we waardevolle gesprekken gevoerd. Mooi om te horen en zien wat deze kinderen aan
dit thema koppelen en hoe zij godsdienst beleven.
Afgelopen maandag zijn we gestart met het nieuwe thema ‘voeding en gezondheid’. Dit belooft
ook weer een heel interessant thema te worden. We gaan werken over voedingsstoffen,
smaken, verpakkingen, hygiëne, enzovoorts. Wij hebben er zin in!
Rekenen is een vak dat dagelijks terugkomt. Het eerste blok was veel herhaling van de stof
van vorig schooljaar. Nu komt er steeds meer nieuwe stof bij. Wat opvalt is dat niet iedereen
de tafels beheerst. We oefenen heel veel in de klas, maar als uw kind er veel moeite mee
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heeft, is het wellicht een idee om thuis ook spelenderwijs te oefenen. Als uw kind inlogt op
cool.cloudwise.nl, dan is het spel ‘tafelrace’ beschikbaar. Erg leuk en leerzaam!
Ook kan uw kind proberen een tafeldiploma te behalen. Zodra uw kind in de klas het grote
tafeldiploma haalt, wordt dat ook opgehangen in de klas. Thuis kan
hiervoor geoefend worden.
Waar we heel erg blij mee zijn is dat er zo goed geoefend wordt met
Bloon. Het is goed te zien aan de dictees van de kinderen. De
spellingregels worden steeds beter toegepast. Knap!
Wij wensen jullie een hele fijne herfstvakantie, geniet ervan :-)
Marieke Hendriks en Antine van den Donker

Hallo allemaal,
Er is niets zo wisselvallig als het weer… de blaadjes dwarrelen rond over het plein, maar
tegelijkertijd schijnt de zon nog lekker en is het nog best warm. Zo zijn wij op school ook
bezig (geweest) met hele verschillende dingen.
We hebben met elkaar genoten van de feestdagen op school. We hebben veel spelletjes
gedaan met elkaar. Het circus was fantastisch, we hebben allerlei dingen geoefend en veel
plezier gehad samen. Veel ouders kwamen aan het eind van de middag kijken, leuk! De foto’s
van onze groep komen binnenkort op de site te staan, onder groep 7.
Aan de andere kant zijn we ook volop aan het leren. We richten ons erg op concentratie, hoe
ziet dat eruit? Hoe kunnen we gefocust werken en waarom is dat nu zo belangrijk? De eerste
dictees en toetsen hebben we inmiddels al gemaakt!
Het eerste thema is nu afgesloten, als laatst hebben we vrijdag de 13e een Israëlische dans
geleerd met de klas. We vonden het leuk om iets van een andere cultuur mee te krijgen.
Het nieuwe thema gaat over voeding en gezondheid. Het is
leuk om met thema’s te werken, omdat we zo heel veel
kunnen leren en het onderwerp niet telkens verandert. Maar
voordat we verder gaan, hebben we straks eerst een weekje
vakantie. Daar hebben we ook wel zin in. Geniet er allemaal
van!
Groeten, Stieneke Ymker en Tabitha van Rees
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Op zondag 17 december is er in Dronten de jaarlijkse Kerstloop. Dit is een gezellig hardloop
evenement waarbij er 5, 10 of 21,1 km gelopen kan worden. Speciaal voor alle kinderen van de
basisschool is er een 1 km wedstrijd:
de VSO Mini Kerstloop
Het is super leuk om hier aan mee te doen, ook als je (nog) niet zo heel hard kunt rennen. Je krijgt
een mooi startnummer en als je bent gefinisht krijg je medaille! Daarnaast hebben wij Avontura
bereid gevonden om voor de eerste 250 voor inschrijvers een vrijkaartje te geven. Dan kun je na de
kerstvakantie ook nog eens gratis bij Avontura spelen. Hoe leuk is dat!
Wees er snel bij, want op = op.
Naast hardlopers uit heel Nederland is er ook publiek en gezellige muziek. Hoe doe je mee?
Stap 1 Ga naar www.kerstloopdronten.nl  kies deelnemers en kies inschrijven  schrijf in via
www.inschrijven.nl of via hier. Vul bij de vereniging de naam van school in. De kosten zijn €
5,00 bij voorinschrijving (tot 13 december) . Is de voorinschrijving gesloten, kun je nog
steeds meedoen. Zelfs op de dag zelf kun je nog inschrijven. De kosten zijn dan € 7,00.
Stap 2 Ga een keertje hardlopen oefenen, thuis of tijdens de gymles op school. 1 km rennen is
ongeveer 6 minuutjes achter elkaar hardlopen. Dat hoeft niet supersnel, maar mag natuurlijk wel!
De meesters en juffen die gymles geven, weten hier veel over.
Stap 3 Haal ’s ochtends op 17 december tijd je startnummer op en doe een warming up voordat je
aan de start verschijnt! En ren…
Alle informatie over deze Leisure World Kerstloop Dronten staat op: www.kerstloopdronten.nl.
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