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Bran-dingen nr. 11 verschijnt

In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
Vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
Groeit de lente ondergronds,
Nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar zijn schepping om.

Beste ouders,

Uit: liedboek, lied 982

Voorjaar! Langer licht, vogels die fluiten, kinderen die soms weer zonder jas naar buiten
kunnen, stoeptekeningen, kikkerdril en de bladeren die weer aan de bomen beginnen te
groeien. Een heerlijke tijd! De meivakantie staat al bijna voor de deur, twee weken vrij van
school om daarna aan de laatste periode van dit schooljaar te beginnen. Wat gaat het
schooljaar snel!
Afgelopen weken
We hebben het project Lekker fit gehad, de grote rekendag beleefd en Pasen gevierd. Mooie
activiteiten om op terug te kijken. Naast de gewone lessen erg leerzaam om op een andere
manier met onderwijs bezig te zijn.
Papieren Bran-dingen
Eén van de ouders heeft in de enquête opgemerkt het niet prettig
te vinden dat ze geen papieren Bran-dingen meer krijgt. Graag wil
ik opmerken dat dit wel mogelijk is. Als u de Bran-dingen ook
graag op papier krijgt, dan kunt u een mail sturen. Wij zorgen dan
dat u deze voortaan op papier ontvangt.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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Centrale Eindtoets
De kinderen van groep 8 maken binnenkort de centrale eindtoets. Best bijzonder om drie
ochtenden toetsen te maken. Gelukkig hangt er niets vanaf. De kinderen weten allemaal al
naar welke school ze komend jaar gaan. We wensen ze heel veel succes!
Koningsspelen
Vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen! Net als vorig schooljaar vieren de kinderen van
groep 1 t/m 4 dit op school en groep 5 t/m 8 viert dit op en rondom de sportvelden. De
kinderen ontbijten deze dag op school! Groep 1 t/m 4 is gewoon om 12.00 uur vrij, de
andere kinderen om 14.00 uur. In deze Bran-dingen vindt u de brief die u al eerder via de
mail hebt ontvangen.
Zoals u hebt kunnen lezen is er veel ouderhulp nodig! We horen graag van u!
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje van Keulen

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 25 april a.s. zal ik niet meer werken op de Branding, omdat ik vanaf dan een andere
baan heb binnen Triade. Deze is mij vorige week aangeboden: het starten van een
dagbehandeling (Jeugdzorg) voor peuters in Dronten. Een mooie uitdaging.
Ik heb vanaf de start van Sterk in de Klas op de Branding (augustus 2014) met veel plezier
gewerkt op deze school. In de gesprekken met u als ouders was er openheid. Ik wil u
danken voor het vertrouwen dat u gaf. Veel kinderen mocht
ik begeleiden, individueel of in groepjes . Ik zag ze groeien
in
hun
sociale
vaardigheden,
ze
kregen
meer
zelfvertrouwen. De samenwerking met de directie en
leerkrachten van de Branding liep gesmeerd, een mooi en
enthousiast team.
Mijn werkzaamheden worden overgenomen door een
collega van mij, Vera van Heerde. Ik ga haar inwerken,
zodat ze de kinderen en u als ouders zo snel mogelijk leert
kennen. U ziet haar daarna op vaste dagen op de Branding.
Ik wens u als ouders en de kinderen alle goeds toe voor de
toekomst!
Hartelijke groet,
Goke Lont

Beste ouders en verzorgers,
In één van de Bran-dingen hebben wij als MR een oproep gedaan voor een nieuw MR lid.
Daarna is de verkiezing gehouden, omdat er drie kandidaten waren. We hebben een goede
kandidaat gevonden in de persoon van Jacqueline van der Werff. Zij zal de laatste MR
vergadering van het jaar aanwezig zijn om mee te kijken.
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Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!

Als MR hebben we ook op de prikborden bij de ingangen onze foto's gehangen met het
centrale email adres voor alle vragen en opmerkingen. Spreek ons ook rustig aan wanneer
nodig! mrdebranding@codenz.nl
Vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad De Branding

Mocht uw kind op een vaste overblijfdag geen gebruik maken van het overblijven. Wilt u dit
dan doorgeven aan de coördinator van het overblijven, Brigitte Kartowirjo. Dit geldt ook als
uw kind ziek is. U kunt haar via de mail bereiken. overblijvendebranding@gmail.com

De bestemmingen voor de schoolreizen zijn bekend!
Op donderdag 7 juli gaan we op schoolreis.
Groep 1 t/m 3 gaan naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen.
Groep 4 en 5 gaan naar Speelpark Oud Valkeveen. Groep 6 en
7 gaan naar Walibi. Alle groepen zullen met de bus gebracht
worden. De exacte tijden en afspraken krijgt u nog te horen. De
kosten voor de schoolreis zijn € 25,- per kind. U krijgt vooraf
een bericht wanneer dit betaald moet worden.

Inmiddels is het eerste gesprek gevoerd met de beoogd hovenier. Hierin zijn verschillende
details besproken rondom de uitvoering. Het doel is nog steeds om in de meivakantie de
start te maken met het plein. Verschillende partijen doen hun uiterste best om dit te laten
slagen! We houden u op de hoogte.

Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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Wat hebben we de afgelopen tijd weer veel gedaan! Als we alleen al naar
vorige week kijken, kunnen we al wel een kantje vol typen. Vorige week
woensdag zijn we gezellig met elkaar naar de Meerpaal geweest. We
waren de hele ochtend uitgenodigd. We hebben van alles gedaan! We
begonnen met een echte zeemansdans, vervolgens hebben we knopen
gelegd, gehangen aan katrollen, zeewater geproefd, een vlag geschilderd
en tenslotte naar een voorstelling gekeken over zeehelden. Het mag
duidelijk zijn wat het thema was… Het was een geslaagde ochtend!
Groep 3 is inmiddels weer een stuk verder met het lezen. Vandaag hebben de kinderen voor
het eerst woorden met twee lettergrepen leren lezen, zoals buiten en boeken. Deze woorden
staan weer klaar in gynzykids, zodat de kinderen dit weer goed kunnen oefenen. U zult
merken dat de woorden die erin staan alweer een stuk moeilijker zijn. Oefen dus regelmatig
met uw kind, zodat het tempo er goed in blijft.
Rekenen gaat in groep 3 al erg goed. We zijn bezig met sommen t/m 20 waarbij we over het
tiental rekenen (bijv. 13-5=…). Hierbij leren we gebruik te maken van de getallenlijn, zodat
er steeds minder kinderen op hun vingers rekenen.
Groep 2 is lekker bezig met de lente. We leren van alles wat we om ons heen
zien. De mooie bloesem die nu aan veel bomen groeit, de jonge dieren die we
weer tegenkomen, slakken zoeken en nog veel meer! Ook hebben we de
afgelopen tijd veel aan begrijpend luisteren gedaan, ter voorbereiding straks
op het begrijpend lezen. Dit kunnen de kinderen al behoorlijk goed! Ook
rekenen we veel met eieren. De komende week gaan de kinderen met Hennie
de hen leren splitsen.
U hoort het al, we zijn druk bezig in groep 2/3! Maar bovenal zijn we ook een gezellige klas
waar we af en toe ook heerlijk kunnen spelen…
Een hartelijke groet,
Frida de Vries en Rianne Stoel

23 maart 2016 was geen gewone schooldag, nee het was Grote Rekendag! Geen gewone
sommetjes, geen overhoringen, maar puzzelen en samenwerken over het kraken van codes
en het verplaatsen van robots. Dat er hard gewerkt werd, kunt u wel zien op de foto’s van
onze groep. Deze kunt u vinden op de website van de school. De kinderen hebben de
stencils mee naar huis genomen, zodat u thuis ook kunt zien wat ze gedaan hebben.
Misschien hebben ze wel een compliment voor u gemaakt in codetaal...
Tijdens de projectweek hebben we ons bezig gehouden met gezond eten en gezond leven.
Er werd voedsel gewogen en natuurlijk ook geproefd, extra gym en dansles van juf
Hanneke. Ook van de dansles kunt u een idee krijgen als u de foto’s op de site bekijkt.
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Woensdag 6 april hebben een stel kinderen van groep 5a en 5b gehandbald tegen de
Duykeldam en de Golfslag. Voor die tijd kwam de moeder van Bart tijdens de gymlessen ons
alvast wat uitleggen over de spelregels van handbal. Best lastig om te onthouden dat je niet
in de cirkel mag lopen… Het werden sportieve en
spannende wedstrijden met veel publiek en
hartstochtelijke aanmoedigingen. De jongens
speelden moedig, maar het was niet genoeg. Ze
kregen allemaal een bronzen medaille, maar mijn
complimenten voor hun samenspel en sportiviteit!
De meisjes deden het wat beter… we wisten al dat
Sanna hard kon gooien en zo gooide ze dan ook
aardig wat ballen snoeihard achter de keeper van
de tegenstanders. Maar ook andere meisjes
scoorden en ook al was het verschil in doelsaldo
niet erg hoog, in beide wedstrijden wonnen de meiden. Een gouden medaille dus. Kortom:
sportief samenspelen, dapper keepen en genieten van spannende wedstrijden. Volgend jaar
weer!
Ik ben Gerwin en stagiaire in groep 4a/5a. Voor mijn opleiding tot
onderwijsassistent loop ik stage op de Branding. Hier heb ik zelf ook
op gezeten als kind. Dat was voor mij ook een reden om hier stage
te lopen. Uiteindelijk wil ik vertegenwoordiger worden, maar ik
moest eerst een MBO diploma halen. Daarbij leek het me leuk om
dat in het onderwijs te doen.
Mijn hobby's zijn: Trainen geven, dat doe ik bij ASV Dronten C1, zelf
voetballen en ik vind het leuk om met mijn vrienden om te gaan.
Ik ben Kirsten, ik ben 18 jaar en ik kom uit Dronten.
Ik doe de opleiding PABO op het Windesheim in Zwolle en ik zit in mijn
eerste jaar. Ik werk bij de Flevomeer bibliotheek in Dronten. Met
kinderen werken is iets wat ik heel graag doe, vandaar dat ik deze
opleiding heb gekozen.
Ik ga deze zomer ontwikkelingshulp doen in Guatemala met de
organisatie World Servants. Daar ga ik aan een ziekenhuis bouwen en
ook heel veel kinderwerk doen.
Ik loop nu stage in groep 4/5 en het is een superleuke klas! Ik loop daar
nog stage tot het einde van het schooljaar.

Groeten,
Marien van Staalduine en Tabitha van Rees

In de afgelopen tijd hebben wij in groep 7 weer veel gedaan. Zo zijn we in de week van
‘lekker fit’ naar sportschool Chakti in Swifterbant geweest. Wat was dat leuk! Veel kinderen
zouden elke week wel een gymles in de sportschool willen!
Ook hebben we waterlessen op school gehad en een uitje naar de waterzuivering. We zijn
naar Pasen Live en naar de voorstelling ‘Brieven uit de oorlog’ geweest in de Meerpaal. We
hebben de grote rekendag gehad en Pasen gevierd op school met een hele lekkere lunch.
Veel kinderen hadden zelf iets lekkers meegenomen waar we met zijn allen lekker van
mochten smullen. Veel leuke dingen en uitjes dus!
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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We zijn ook druk bezig met verkeer. Elke dag verkeer! De
kinderen zijn er ondertussen wel een beetje zat van… ;) We
hebben namelijk gisteren (donderdag 7 april) het theoretisch
verkeersexamen gemaakt! Dit is erg goed gegaan en wat zijn
we trots op elkaar! In mei volgt het praktijkexamen.
Woensdagmiddag 20 april is het handbaltoernooi voor onze
groep. Komen jullie ons aanmoedigen in De Steiger?
Groeten Mirjam Morren
*********************************************************************

Betreft Koningsspelen 2016
Beste ouders/verzorgers,
Op vrijdag 22 april 2016 is het weer zo ver. De Koningsspelen staan voor de deur.
Om dit spektakel een succes te laten worden, hebben we uw hulp nodig.
Na het Koningsontbijt en de dans starten we om 10:00 uur bij diverse (sport)locaties in het dorp. Dit kan zijn, Swift
velden en gymzaal Noordhoren. Op deze locaties worden spetterende activiteiten gehouden die de kinderen in
groepjes langsgaan.
Zonder uw hulp kunnen deze Koningsspelen geen succes worden!
U kunt hier onder opgeven:
Naam ouder/verzorger……………………………………………. groep:…………. geeft zich op voor:
O Begeleiden groepje van 18 kinderen ( 2 begeleiders per groepje)
O EHBO-er
O Begeleiden van 1 activiteit
O Koffiehulp
Email adres, word enkel gebruikt voor contact over Koningsspelen 2016!
Email:.……………………………………………………………………………………………………..
Aanmelden kan tot: 8 april 2016 door deze brief ingevuld in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Bij voldoende opgaves bestaat de kans dat u wordt ingezet bij een andere activiteit, uiteraard in overleg.
Met vriendelijke groet,
De sportcommissie + buurtsportcoach
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Vernieuwde Schijf van Vijf
Ontdek de vernieuwde Schijf van Vijf.
De Schijf van Vijf helpt je om gezond te eten,
op jouw manier. Waar hebben jullie zin in vandaag?
Met gezond eten en een goede eetopvoeding
leg je een basis voor een gezond gewicht.
Meer informatie over de vernieuwde Schijf van Vijf vind je op onze website

Week van de Teek
Ook in 2016 is er weer een week van de Teek
van 11 t/m 17 april.
Tussen maart en oktober zijn de teken weer actief. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaarder en komen
eerder in aanraking met een teek.
Lees meer over teken op onze website
Kijk ook eens naar het filmpje van het RIVM over teken.

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 alle-daagse 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.

Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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