Datum: 17 februari 2017 Jaargang: 27 Nummer: 7
@pcbdebranding
www.facebook.com/debrandingswifterbant
Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige
nieuwszaken niet te vermelden. Alle ouders krijgen via de digitale of papieren weg de volledig versie.

20 t/m 24 februari

Voorjaarsvakantie

1 maart

Margedag, groep 1 t/m 4 is vrij

8

Luiscontrole

17

Bran-dingen nr. 8 verschijnt

21

Ouderavond

God betrekken bij alles wat je doet
geeft een hele nieuwe dimensie aan je leven.
Het is alsof je een hele nieuwe wereld binnenstapt
waar zelfs dingen die doodgewoon leken buitengewoon worden.

Beste ouders,
Wat was dat afgelopen zondag genieten! Kinderen en ouders die met rode wangen de kerk
binnen kwamen, de slee in de hal lieten staan en met elkaar konden genieten van de kerk-,
school- en gezinsdienst. Fijn dat we op deze manier ons verbonden weten met elkaar.
Volgende week is het vakantie, een weekje niet naar school. We wensen de kinderen en u een
goede week toe.
Studiemiddagen
In de afgelopen twee weken hebben we twee keer een studiemiddag met het team gehad. De
eerste hebben we verdere stappen gezet aangaande PBS, werken met positieve
gedragsverwachtingen. Op de tweede studiemiddag hebben we onze nieuwe missie en visie
vast kunnen stellen! Deze delen we ook snel met u!
Verbouwing
De verbouwing van ons talentenplein is klaar. We zijn erg trots op en blij met het resultaat.
Het echte inrichten kan nu beginnen. Gelukkig zijn de kinderen er al wel op aan het werk. U
bent van harte welkom om eens te komen kijken.
Geertje vK
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Beste ouders,
Na de voorjaarsvakantie starten wij schoolbreed met het thema: Beroepen. Hier hebben we
veel zin in! We willen de kinderen o.a. laten zien en ervaren welke beroepen er op de
arbeidsmarkt zoal worden uitgeoefend. Nu lijkt het ons leuk om een soort ‘banenmarkt’ te
organiseren, waarbij een aantal ouders laten zien/vertellen welk beroep zij uitoefenen en
hoe dit in zijn werk gaat.
De vraag aan u: Wie van u lijkt het leuk om iets te vertellen over zijn/haar beroep? In welke
bouw wilt u (wellicht samen met een collega) dit het liefst presenteren?





In de onderbouw (groep 1 t/m 2/3) willen we dit op woensdag 8 maart organiseren,
waarbij we op zoek zijn naar ouders die een bekend beroep hebben. Denk hierbij aan
brandweer, politie, kapper enz.
In de middenbouw (groep 3/4 t/m 5) worden de verzorgende beroepen behandeld. Zij
mailen later over een datum.
In de bovenbouw (groep 5/6 t/m 8) willen we dit op woensdag 22 maart
organiseren, waarbij we op zoek zijn naar wat ‘onbekende’ beroepen. We willen hierbij
een soort speeddate houden, waarbij de kinderen vragen bedenken over het beroep.
U kunt deze vragen beantwoorden. Op deze
manier hoeft u dus geen grote presentatie
voor te bereiden.

Graag uiterlijk 1 maart aanmelden via een mail naar
stienekeymker@codenz.nl. Verdere informatie
volgt.
Hartelijke groet,
Team ‘de Branding’

Dinsdag 21 maart is de ouderavond welke we samen met de ouders van de oudercommissie
en de medezeggenschapsraad organiseren. Het eerste deel van de avond is formeel. We
bekijken met elkaar de jaarverslagen van de OC en de MR en we kijken naar de begroting
voor 2017. Daarna is dhr. Bert Reinds uitgenodigd om te komen vertellen over opvoeden. Dhr.
Reinds heeft enkele boeken geschreven over opvoeden en kan erg boeiend, sprekend en
inspirerend zijn als het gaat over het in de kracht zetten van ouders omtrent het opvoeden
van kinderen.
Op zijn website www.meandmyhouse.nl kunt u alvast
meer lezen.
Vrijdag 3 maart krijgt u de uitnodiging, waarna u zich
kunt opgeven voor deze avond.
Informatie van Bert Reinds:
We hebben allemaal wat!
In gesprekken met andere ouders ontdek je dat het met elkaar praten over de kinderen
aanmoedigt om weer aan de slag te gaan als je het even niet ziet zitten. Je ontvangt
erkenning, waardering en ideeën om de draad weer op te pakken. En dat hebben we toch
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allemaal op z’n tijd nodig. Ook voor opvoeden geldt het principe: Als je snel wilt ga je alleen,
wil je ver ga dan samen! Het opvoeden van kinderen is natuurlijk meer dan het uitproberen
en toepassen van methoden, dat heb jij ook allang ontdekt.
De opvoedingswerkelijkheid laat zich niet zo gemakkelijk leiden. Het met elkaar optrekken
valt soms tegen, en het gedrag dat het kind laat zien, is niet altijd dat wat de deskundigen
beloven. Dan groeit het verlangen om ervaringen uit te wisselen. Samen met andere
opvoeders, want er zijn nu eenmaal situaties waar je alleen of met z’n tweeën niet uit komt.
Zie het als een onderhoudsbeurt voor je gezin.
Niet omdat er problemen zijn, maar om ze te voorkomen.

Aan het einde van dit schooljaar zit de termijn van 3 jaar voor Esther Zuiderwijk er op. Zij
heeft dan alweer 3 jaar in de MR gezeten. Deze plek is dan beschikbaar en hiervoor zoeken
wij een enthousiaste ouder die ons wil versterken. De MR bestaat uit 3 personen van het
personeel en 3 personen van de ouders. Het is een uitgelezen kans om meer inzicht te krijgen
in de activiteiten van de school. De MR heeft advies- en instemmingsrecht op belangrijke
onderwerpen die betrekking hebben op het onderwijs, de kinderen en het personeel van de
Branding.
Bij eventuele meerdere aanmeldingen, zullen wij zoals gebruikelijk een verkiezing uitschrijven.
Aanmelden of vragen kan via ons mailadres: mrdebranding@codenz.nl of spreek gerust één
van ons aan in de school.
Vriendelijke groeten van de MR!
Esther, Jacqueline, Frida, Mirjam, Meindert en Bas
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Wat is het heerlijk weer buiten. We hebben de afgelopen dagen lekker in de
sneeuw kunnen spelen en kunnen nu genieten van de zon. Met groep 2 hebben
we het uitgebreid gehad over temperatuur. Hoe kunnen we op een
thermometer zien dat het vriest? En welke kleren trekken we dan aan? Welke
temperatuur hoort er bij de zomer? Trekken we dan ook handschoenen aan? En
natuurlijk ging de thermometer mee naar buiten en naar binnen.
Groep drie gaat hard vooruit met het leren
lezen. We werken nu met het thema ‘Feest’.
Hoe leuk is dat nu we het talentenplein bijna
officieel gaan openen!
Met rekenen zijn de kinderen druk aan het
oefenen met het rekenen over het tiental.
Dit gaat ook al best goed! Knap hoor!
Na de voorjaarsvakantie gaan we met de hele groep naar een voorstelling:
‘Help, ik heb een vlieg ingeslikt’. Daar kijken we erg naar uit. Daarnaast gaan
we schoolbreed werken aan het thema: Beroepen. Hier zijn we als groep al mee gestart. We
kennen al best veel beroepen. Sommige kinderen weten zelfs al wat ze later willen worden!
We genieten elke dag weer van deze gezellige groep!
Groeten, Frida en Rianne

Beste ouders,
Wat is er al veel gewerkt en geleerd vanaf januari. Met rekenen zijn we bezig met sommen
tot 100. Erbij en eraf tellen met tientallen en eenheden. Met tafels zijn we gekomen tot de
tafel van 9. We draaien tafels ook om. 6 x 3 = 3 x 6
We lezen veel in de groep, stillezen, Lekker Lezen in groepjes en Ralfi lezen. Dat doen we
allemaal om leeskilometers te maken. Lezen hebben we ook nodig voor Begrijpend lezen.
Met taal leren we zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en
werkwoorden. We hebben net allemaal een nieuw Bloon account gekregen. Daarmee kan ook
thuis geoefend worden op de spelling. Met muziek maken we gebruik van Metropole op school.
Een mooie digitale methode waar we veel van leren op gebied van instrumenten,
muzieksoorten enz.
We hebben voorlichting gehad over Brandveiligheid door
brandweerman Marc.
Met gym hebben we nog een aantal keren hulp van stagiaire Tim. Zo
hebben we verscheidene keren geoefend met de kast sprong. De
springplank ervoor en goed afzetten. We doen ook veel zang- en
tikspelletjes. Zo spelen we met hoepels het Koningsspel. We besteden
ook met regelmaat tijd aan goed gedrag, hoe ziet dat eruit en waarom willen we dat. Druk,
druk, maar ook tijd voor rust.
Gelukkig hebben we regelmatig een feestje in de klas. Met eten en drinken kijken we vaak
even een filmpje. Legocity is daarbij een favoriet.
Fijne vakantie !
Marnies en Conny
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Een berichtje uit groep 5.
We hebben de tijd van toetsen afgesloten. Wat hebben de kinderen hard gewerkt, we zijn
trots op hen.
We hebben een fijne groep en de regels binnen de klas en school zijn duidelijk. Hierin worden
de kinderen positief bekrachtigd. Het verdienen van bandjes is hierbij een middel. We
proberen zo specifiek mogelijk de complimenten te geven. B.v. ‘Ik zie dat je direct je leesboek
pakt, als je in de klas komt. Goed zo!’ Hierdoor weet het kind wat hij/zij goed gedaan heeft
en wordt duidelijk benoemd welk gedrag we graag willen zien in de klas.
Ook spreken we met elkaar over vriendschappen. Hoe sluit je vriendschappen? Wat is
belangrijk bij vriendschappen. Ook bespreken we hoe je voor een klasgenoot op kunt komen,
zonder je met de situatie bemoeien. We zien een groep kinderen die
over het algemeen genomen heel prettig met elkaar omgaat en aan
elkaar denkt.
Op vrijdagmiddag zijn er regelmatig stagiaires in onze klas. Zij lopen
de rest van de week stage in een lagere groep. Die groep heeft op
vrijdagmiddag vrij, daarom komen ze gezellig in onze klas
meedraaien. De afgelopen tijd heeft juf Veronique bij ons stage
gelopen. Ze heeft meegeholpen met Lekker Lezen, het overhoren van
de tafelsommen en handvaardigheid. Ook heeft ze geholpen tijdens
de opa en oma middag, tijdens het project over huisdieren ‘Het Dierendiploma’ en ze is mee
geweest naar Walibi. Wat was het fijn dat ze bij ons in de groep was! Vorige week hebben we
afscheid van haar genomen. Meester Tim en juf Demi zijn nog een aantal weken in onze klas
om ons te helpen op de vrijdagmiddag.
Tabitha, Marleen en Marien

En dan is het alweer voorjaarsvakantie. De afgelopen periode is een drukke tijd geweest, voor
de leerlingen en de juffen. De kinderen hebben de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem
gemaakt en daar is uitgekomen hoe ze er op dit moment voorstaan.
Aan de hand van die uitslagen stellen wij nieuwe plannen en doelen op voor de groep. De
komende periode gaan we daar mee aan de slag.
Ook gaan we na de voorjaarsvakantie werken met weektaken naast het gewone werk, zodat
de kinderen hun taken leren plannen. Een belangrijk proces, zeker straks in de hogere groepen
en op het voortgezet onderwijs.
We willen ze zo goed mogelijk voorbereiden daarop, dus starten we daar nu al mee.
En natuurlijk niet te vergeten...het rapport gaat mee naar huis! Wat zijn we trots op de
kinderen!
Naast al dat werk waren er ook een heleboel andere activiteiten. Groep 7 heeft het Pop Upproject afgerond, waarin ze keyboard, gitaar en drums hebben leren (be)spelen.
Afgelopen week hebben we genoten van waterlessen van het Waterschap. En daarbij hebben
we een bezoek gebracht aan de AWZI in Dronten. (afvalwaterzuiveringsinstallatie, leuk woord
voor Galgje) Dit was erg leuk en interessant.
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Juf Marieke is de laatste weken ingegaan van haar
zwangerschap, we zijn erg benieuwd naar de baby en
hopen dat juf nog even geniet van de laatste loodjes!
Juf Lisette is al aardig gewend in onze klas, zij vervangt
Marieke de rest van dit schooljaar.
Juf Sharon, onze stagiaire, is helaas al bijna klaar met
haar stage. Half maart moeten we afscheid van haar
nemen. Wat was het fijn dat ze elke vrijdag bij ons was,
we zullen haar missen.
Zo bent u weer een beetje op de hoogte van het reilen en
zeilen in groep 6/7!
Lisette en Antine

Pop-Up! The Band
De afgelopen 16 weken hebben de leerlingen uit groep 7 en 8 kennis gemaakt met zang,
drums, gitaar en keyboard. Op 13 februari wordt het Pop-Up! Concert bezocht in De Meerpaal.
Na de voorjaarsvakantie kunnen leerlingen zich inschrijven voor Pop-Up! The Band: 15
muzieklessen na schooltijd waarin de kinderen leren hoe het is om in een band te spelen op
hun favoriete instrument. De lessen worden gegeven door de Pop-Up! docenten uit de
binnenschoolse fase.
Dronten
De lessen vinden plaats in De Meerpaal op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Bij
voldoende aanmeldingen start er een tweede band van 14.30 tot 15.30 uur.
Swifterbant
De lessen vinden plaats in De Duykeldam en op De Branding op maandag van 15.15 tot 16.15
uur. Bij voldoende aanmeldingen start er een tweede band van 16.15 tot 17.15 uur op De
Duykeldam.
Biddinghuizen
De lessen vinden plaats in het Educatief Centrum op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur. Bij voldoende aanmeldingen start er een tweede band van 14.30 tot 15.30 uur.
Om mee te doen met Pop-Up! The Band vraagt De Meerpaal een eigen bijdrage van € 25 euro.
Dit bedrag wordt laag gehouden dankzij een subsidie van het Oranje Fonds. Voor een aantal
leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen kan de eigen bijdrage betaald worden door het
Betty Dekker Fonds. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact op met Imre
Kruis via i.kruis@meerpaal.nl.
Inschrijven
Inschrijven kan digitaal via www.meerpaal.nl/pop-up of door het papieren inschrijfformulier
in te leveren bij De Meerpaal. Dit formulier vindt u op de achterkant van de flyer die aan alle
Pop-Up! leerlingen is uitgedeeld. Inschrijven kan tot 27 februari. De lessen starten in de week
van 6 maart. Meer informatie is te vinden op de website van De Meerpaal.
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