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Jij bent gezegend met een gelukkig talent:
Jij kunt blij zijn.
Wees blij zoveel je kunt;
blijdschap maakt sterk.
Blij zijn betekent in alles God zien
en Zijn liefde, daar
waar alles er vrolijk en vriendelijk uitziet,
maar ook daar,
waar het eens niet zo gaat
als jij wel graag zou willen.
Dat is niet zo gemakkelijk
Dietrich Bonhoeffer

Beste ouders,

Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde

Met het invullen van bovenstaande agenda is het al te zeer duidelijk hoe snel het schooljaar
vordert. Een agenda boordevol bijzondere activiteiten die het leren op school boeiend
maken. We gaan van start met een project. Iedere groep geeft hier op een eigen manier
invulling aan. De afsluiting van het project is het pleinfeest. Een week na het feest de
doorschuifmiddag en de schoolreizen! Wat een tijd van genieten.
Personeel
Marleen Last, leerkracht groep 4 en 6/7 (vrijdagmiddag), heeft besloten om te stoppen met
werken voor Stichting Codenz. Dit betekent dat ze niet meer terug komt als leerkracht voor
onze school. We respecteren haar keuze en wensen haar alle goeds toe. De kinderen van de
betreffende groepen zijn al op de hoogte gebracht en zorgen voor een afscheidscadeau.
Antine van den Donker vervangt Marleen tot het einde van het schooljaar.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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Zendingsactie
De opbrengst van de zendingsweek is €200. Dit hebben we al overgemaakt op de rekening
van klimmen voor MS. Deze week is het zover. Mechteld en Carla, moeders van onze school
gaan klimmen! Succes!
Alle kinderen bedankt voor het sparen!
Ouderenquête
Bij deze Bran-dingen ontvangt u de uitslag van de ouderenquête. Deze is voor ons
waardevol. We hebben met de MR en met het team uitgebreid gesproken over de uitslag en
nemen ons verschillende onderwerpen ter harte. Wat we onder andere terug lezen is de
communicatie met ouders. We willen u nog beter meenemen in de ontwikkeling van uw kind.
Ook komt de omgang met social media aan de orde, zeker nu we nog meer mogelijkheden
de school binnenhalen.
Komend schooljaar
We zijn inmiddels zover dat we weten welke groepen er volgend schooljaar worden
geformeerd. Ook weten we wie de leerkrachten van de verschillende groepen gaan worden.
Zodra de leerlingen over deze groepen zijn verdeeld, krijgt u van ons bericht. Ik kan jammer
genoeg geen toezegging doen, wanneer dit zal zijn. We zijn hiervoor afhankelijk van onze
Stichting. Ik verwacht in ieder geval dat dit niet lang meer op zich zal laten wachten.
Studiemiddag
Maandag 20 juni studeren we voor de laatste keer dit schooljaar met het hele team. Deze
keer starten we de ochtend met een vervolg van het herzien van onze visie. Hier zijn we in
de winter een hele dag mee aan de slag geweest. Nu gaan we hier nog dieper op in. We
gaan daarnaast verder met de ontwikkelingen rondom het talentenplein.
Zomersignalering
Deze is nog niet afgerond. Een aantal toetsen is
inmiddels afgenomen, de laatste worden volgende
week door de kinderen gemaakt. Daarna worden
deze bekeken en geanalyseerd. Na de analyse
wordt er nagegaan wat er nodig is om een groep
verder te brengen in de ontwikkeling of wat er
voor individuele leerlingen nodig is. U krijgt de
resultaten uiteraard ook te zien. Mocht er
aanleiding zijn voor overleg, dan hoort u van ons.
Mede namens het team de hartelijke groeten,
Geertje van Keulen

De kosten voor het schoolreis € 25 per leerling worden omstreeks 26 juni per automatische
incasso afgeschreven. Hebt u deze niet afgegeven, dan ontvangt u een factuur.

Het spelen op het schoolplein gaat goed. Kinderen laten heel ander spel zien dan voorheen.
Jongere kinderen spelen verschillende rollenspelen, oudere kinderen spelen verstoppertje en
hebben zelf spellen bedacht. We zien ook kinderen gewoon lekker zitten! Hiervoor is nu alle
mogelijkheid. Het leslokaal wordt al regelmatig door een groep gebruikt. Dit willen we steeds
meer gaan doen, zodat we buiten en binnen verbinden.
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De vrijdag is tot nu toe de ‘tuindag’. Zo heeft groep 3 vorige week al in de tuin gewerkt en is
de bovenbouw per toerbeurt op vrijdagmiddag in de tuin. Onkruid wieden, plantjes en zaden
planten, water geven en vegen. Het hoort er allemaal bij!

‘Een nieuw plein: Beestachtig leuk!’
Woensdag 29 juni om 15.00 uur wordt het plein feestelijk geopend. Wethouder van
Amerongen van de gemeente Dronten gaat de formele opening verrichten. Daarna kunnen
er verschillende activiteiten door de kinderen worden gedaan op de beide pleinen. Het geld
dat we ‘verdienen’ is voor een deel voor de Bambihof en een deel is voor de school.
Er kunnen op de middag zelf spelletjes- en betaalkaarten worden gekocht. Deze zijn in de
week vooraf aan het feest ook al te koop. U kunt deze bij onze conciërge Nanne Bulder of
Geertje kopen. Een spelletjeskaart kost € 1,50 en een betaalkaart €2,50.
Er is een cupcake bakwedstrijd waar kinderen, maar ook u, aan mee kunnen doen. De
cupcakes worden later verkocht, wat ten gunste komt aan de opbrengst van het feest.
Er zal een stand aanwezig zijn waar u drinken en eten kunt kopen. U kunt deze dag dus op
het plein blijven eten! Daarna gaat het open podium van start. Kinderen mogen talenten
laten zien. Uiteraard is er een jury en zijn er prijzen te winnen! De verwachting is dat het
hele feest rond 20.00 uur afgelopen zal zijn. Dit hangt af van de animo voor het open
podium.

Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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Wat kunnen we weer genieten van het mooie weer. De kinderen kunnen heerlijk buiten
spelen. De afgelopen periode hebben we gewerkt over ons lichaam. We hebben in de spiegel
naar onszelf gekeken. Wat voor kleur ogen heb ik, wat voor kleur haar, heb ik sproetjes en
heeft iemand anders uit de klas dat ook of heb ik dat alleen? Voor veel kinderen een grote
verrassing. Groep 1 heeft cito taal en rekenen gemaakt.
Nu zijn we druk bezig met het maken van het
vaderdagcadeau. U begrijpt dat het voor vaders een
verrassing moet blijven, daarom mogen de vaders deze
week niet in de klas komen. Deze week beginnen we met
werken over dieren. We kijken naar het aantal poten,
boerderij- en wilde dieren, dieren die zwemmen of lopen
enz.
Binnenkort is ons pleinfeest. Dit gaat over dieren. Fijn om
alvast met de kinderen hiermee bezig te zijn.
Nienke van de Weijden en Dirkje Arjaans

We zijn deze week begonnen met het laatste blok van taal en spelling. Dit houdt in dat het
einde van schooljaar in zicht is. De laatste instructies worden gegeven voor de CITO
afnames die volgende week gepland staan. Een spannende en drukke tijd voor ons en voor
de leerlingen. We hebben hard gewerkt en we doen ons best, dus dat moet lukken.
In de komende periode staat de schoolreis op het programma en er komt nog een
Juffendag, oftewel leuke dingen genoeg naast het harde werken.
Op dit moment werken we op vrijdagmiddag thematisch over de Tweede Wereldoorlog. De
kinderen hebben een onderzoeksvraag bedacht en zijn daarmee aan de slag gaan. Wij zien
gedrevenheid, leren samenwerken, oplossingen bedenken en leuke originele ideeën. Heel
leuk om dit leerproces op verschillende vlakken te zien.
Wat gaat de tijd snel, de dagen worden lang en dat betekent dat het bijna vakantie is.
Sommige kinderen staan al een beetje in de vakantiemodus, maar we moeten echt nog een
aantal weken flink aan het werk.
We kunnen nu al terugkijken op een leuk schooljaar. We kunnen zien dat het één groep
geworden is. Er wordt vaak samen gespeeld en
er wordt lol gemaakt. We hebben het samen
naar onze zin. Uiteraard is er ook wel eens
onenigheid, maar het lukt om met elkaar in
gesprek te gaan en het op te lossen.
Kortom: Trots op deze groep!
Hartelijke groeten van Marieke Hendriks en
Corine Schenk
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Ha allemaal,
In groep 8 werken we gestructureerd naar het einde van het schooljaar; al zijn we ons er nu
nog maar deels van bewust dat het over een paar weken echt voorbij is. Nog vijf weken de
wekker zetten, naar school, je plek opzoeken en kletsen met de inmiddels, o zo bekende,
klasgenoten. Nog vijf weken stappen de leerlingen de Branding binnen en daarna zullen ze
allemaal een andere kan opgaan. In die vijf weken hebben we nog genoeg te doen!
In deze laatste weken op de Branding werken we onze boeken door tot ze uit zijn, wat al
behoorlijk opschiet. De laatste toetsen worden meegegeven en geleerd. We oefenen nog
extra met dingen die we nog lastig vinden. Daarnaast oefenen we voor de musical, die al
meer en meer vorm gaat krijgen. Binnenkort zullen we starten met het bedenken van een
decor en het verzamelen van spullen voor de musical. We
starten volgende week ook nog met het schoolproject en we
zullen nog meegenieten van het komende pleinfeest.
Over een paar weken gaan we echt opruimen, schoonmaken en
langzaam ruimte maken voor een nieuwe groep. Dan is het ook
tijd voor gezellige dingen en vieren dat we met elkaar zo’n
goede tijd hebben gehad. Zo bouwen we het werken af en de
gezelligheid op naar een goed en warm afscheid van de
basisschool.
Groeten, Stieneke Ymker

Kinderziektes
De weerstand van jonge kinderen is nog niet zo groot.
Daarom worden ze ingeënt tegen een aantal schadelijke ziektes. Lees hier meer over kinderziektes en
wat je ertegen kunt doen.

Psychische gezondheid
De psychische gezondheid van je kind is natuurlijk net zo belangrijk als de lichamelijke gezondheid.
Heb je het vermoeden dat je kind worstelt met psychische problemen?
Kijk dan eens op onze website voor meer informatie en wat je als ouder kunt doen.

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 info op www.cjgdronten.nl
Protestants Christelijke Basisschool De Branding voor onderwijs dat in beweging blijft!
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Zondag 12 juni 15 uur Kidspraise SAMEN! door Heartbeat4kids in De Hoeksteen in
Swifterbant
Heartbeat4kids heeft weer flink geoefend, dit keer op een kidspraise met meezingliedjes,
dans en toneel. Het thema is SAMEN!
Graag nodigen we jullie uit op zondagmiddag 12 juni om 15 uur, we zingen liedjes van de
OK4kids serie en spelen een toneelstukje.
Geen saaie preek dus en ook geen musical maar een kidspraiseviering waar je lekker aan
mee kunt doen!
Heartbeat4kids is een initiatief van de taakgoep jeugd van de gezamenlijke kerken waarbij
we basisschool kinderen van alle drie basisscholen in Swifterbant uitnodigen om mee te
doen. Samen met de kids oefenen we 3 maanden voor een uitvoering.
Toegang is gratis, er is een collecte voor ons goede doel “een koe in Kosovo” en een collecte
voor de onkosten die we maken voor zo’n viering.
Namens de taakgroep jeugd en Heartbeat4kids van harte welkom, neem gerust vriendjes en
vriendinnetjes, kleinkinderen of buurkinderen mee!
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