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Maria denkt aan Jozef
met een lach op haar gezicht.
Ik ga straks met hem trouwen
en dan opeens is daar dat licht.
Maria schrik niet!
Schrik niet! Schrik niet!
Wat ik vertel is juist heel fijn.
Jij krijgt een kleine baby,
die zoon van God zal zijn.
Maria gaat naar Jozef.
Ze vertelt hem: ik ben blij.
Wij krijgen straks een kindje.
‘t is een kind voor jou en mij.
He Jozef, schrik niet!
Schrik niet! Schrik niet!
Wat ik vertel is juist heel fijn.
Ik krijg een kleine baby,
jij mag de vader zijn.
Uit: Kerstlied ‘Maria, schrik niet’

Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!

1

Beste ouders,
‘Jij krijgt een kleine baby, die zoon van God zal zijn’. Een zin uit het lied
dat de kinderen met de viering van volgende week gaan zingen. Een
pracht van een lied met een erg mooie boodschap!
De kerstvakantie staat voor de deur. Mede namens het team wens ik u
een goede tijd toe. Ook gezinnen waar sprake is van zorg. Ik hoop dat
u kracht kunt vinden in deze tijd.
Schoolfruit
Inmiddels hebben we al een heel aantal weken schoolfruit. Inmiddels
zijn we er aardig aan gewend en valt het ons mee dat we uw hulp niet
vaker nodig hebben. Veel bekend fruit en soms onbekend fruit. Gaaf om kinderen hiermee in
aanraking te mogen brengen. Bijzonder ook dat eigenlijk ieder kind wel proeft en daardoor
steeds vaker iets eet en blijkt te lusten.
Sinterklaas
We kijken terug op een prachtig Sinterklaasfeest. Mooie surprises, gezellige gedichten, goede
cadeaus en een prima sfeer. Het was fijn om Sinterklaas en zijn gevolg weer te mogen
ontvangen. Gelukkig was boer Michiel in staat om Sinterklaas naar school te brengen. Ouders
die dit mede mogelijk hebben gemaakt, hartelijk dank!
Raamschilderen
Sinds een aantal jaren hebben we een groep ouders die een paar keer per jaar op een avond
op school bij elkaar komt om onze ramen te schilderen. Deze groep bestaat nu nog uit drie
moeders, omdat een aantal moeders is gestopt van kinderen die naar het voortgezet onderwijs
zijn gegaan. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ook leuk zouden vinden.
U hoeft niet persé een schilderwonder te zijn om deel te nemen. Het inkleuren met verf van
hetgeen een ander heeft getekend is ook zeer belangrijk werk.
Er is geen vaste avond, dit is altijd in overleg. Mocht u meer informatie willen of u op willen
geven, mail me!
Margedag
De eerste dag na de vakantie is voor de onderbouw gelijk een vrije dag. Kinderen tot en met
groep 4 maken jaarlijks minder lesuren dan kinderen van de bovenbouw. Dit wordt voor het
grootste deel van de uren op de vrijdagmiddag ingezet. De uren die over zijn, gebruiken wij
voor de margedagen. De leerkrachten zijn wel gewoon op school. Sterker nog, de leerkrachten
die geen groep hebben zijn ook op school. De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 vergaderen
de hele ochtend en die van groep 1 t/m 3 de middag. De onderbouwleerkrachten vervangen
in de ochtend de leerkrachten van de bovenbouw.
Wintersignalering
Twee keer per jaar worden bij de kinderen cito leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Deze
keer geldt dit voor de kinderen van groep 2 t/m 8. Het gaat om een aantal toetsen die
verspreid over een ruime week wordt afgenomen. Rond de uitreiking van de rapporten krijgt
uw kind een brief met de resultaten mee naar huis.
Kerk-, school- en gezinsdienst
Ieder jaar bereiden we samen met de kerk een dienst voor. In de jaarplanning staat deze
dienst op 10 februari. In overleg met de kerk hebben we besloten deze te verplaatsen naar 3
februari. De eigen dominee is verhinderd op 10 februari en we vinden het wel fijn om met
hem de dienst voor te bereiden en te vieren.
Mede namens het team een hartelijke groet, GvK
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Donderdag 20 december is de kerstviering voor alle kinderen, ouders en overige
belangstellenden. De viering wordt gehouden in kerkcentrum De Hoeksteen.
17.30 uur
19.00 uur

gezinnen waarvan de achternaam begint met de letter L t/m Z
gezinnen waarvan de achternaam begint met de letter A t/m K

Morgen krijgen alle oudsten van het gezin een papieren uitnodiging mee!

Bijna Kerstvakantie! Hebben we net nog de woorden van Sinterklaas in klanken geklapt, zijn
we al aan de kerstwoorden begonnen. Ook herkennen we steeds meer letters. Ze lijken op de
letters van de namen op de stoelen. We tellen en tellen en soms staan er getallen en letters
op de kleren. Wat is groter? Wat is kleiner? Wat is de tegenstelling van dik of klein? We vouwen
en bouwen. In groep 1 is er altijd wel iets te ontdekken en te leren. Zo kunnen steeds meer
kinderen knippen. We kleien, verven, zingen, rijmen, dansen, spelen en gymmen. Bij gym
klimmen we steeds wat hoger. En de bal kunnen we steeds wat beter rollen en vangen. De
groep groeit en groeit. Het is een gezellige groep
waarin we veel van elkaar leren en met elkaar spelen.
Fijne Kerstvakantie gewenst.
Dirkje en Conny

Hallo allemaal!
Nog één weekje en dan is het al kerstvakantie, wat is deze eerste helft van jaar in groep 4
snel gegaan! Twee weken geleden hebben we met elkaar een gezellig Sinterklaasfeest gevierd.
De kinderen hadden een talentenshow voor Sinterklaas gemaakt, waarbij er werd gezongen,
gedanst en op instrumenten werd gespeeld. Ook lieten kinderen turn- en judokunstjes zien.
Nu zijn we bezig met de voorbereidingen voor kerst. We oefenen de liedjes voor de
kerstviering en een groepje kinderen heeft een mooi kunstwerk voor in de kerk gemaakt. Op
de donderdagen knutselen we met elkaar in circuitvorm rondom kerst. Kortom, we hebben
een gezellige tijd met elkaar.

Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!

3

Daarnaast wordt er veel geleerd. Met rekenen maken we inmiddels sommen tot de 60, waarbij
de kinderen nog hun 60 veld en blokjes mogen gebruiken. Ook de tafels komen al aan bod,
daarbij zijn we vooral nog bezig met begripsvorming. Wat betekent het begrip keer? Wat zie
je als je 4 x 5 hebt? De kinderen hoeven de antwoorden nog niet uit hun hoofd te kennen,
maar mogen de sommen nog uittekenen om tot het antwoord te
komen. In de tweede helft van dit schooljaar gaan we beginnen
met het automatiseren van de tafels. Met taal leren we over het
maken van een goede beschrijving van bijvoorbeeld onze
slaapkamer. Daarnaast kennen we al wat woordsoorten: het
werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en
de lidwoorden. Ons thema gaat over media en communicatie.
Hierbij hebben we onder andere nagedacht over verschillende
manieren van communiceren, leerden we over de geschiedenis
van communicatiemiddelen, communiceerden we met kinderen
uit Brazilië via een brief, hebben we muziek onder een verhaal
gezet en kostuums ontworpen voor acteurs in een film. Een leuk
thema dus waarbij de kinderen veel verschillende dingen leren
en doen.
Nog één weekje en dan kunnen we even twee weken uitrusten.
Groep 4 wenst u allemaal fijne feestdagen!
Ilse

Beste ouders, de donkere dagen voor Kerst zijn weer aangebroken. Dagen waarin je soms
moet zoeken naar lichtstraaltjes. Toch zijn ze er wel. In moeilijke, vrolijke, sombere en
vreugdevolle dagen zijn er altijd momenten dat je ze ziet. In een klas als groep 8 wordt lief
en leed met elkaar gedeeld. Afgelopen week kwam er een mededeling dat iemand een lieve
tante had verloren. Wat is het dan fijn om in groep 8 een warme deken van begrip/troost te
ervaren. Wat mij betreft dus een super lichtstraal. Ook de verhalen rondom kerst zijn
inspirerend en troostvol. Wat leren kinderen veel. Hoe zag een priester (Zacharias) eruit.
Waaruit bestond zijn werk. Was Maria zo jong? Allemaal mooie vragen en leermomenten met
als climax, de geboorte van Jezus. Dé Lichtstraal. In groep 8 zijn we nog steeds bezig met ons
thema kermis. Afgelopen week hebben we hier mooie gedichten over gemaakt. Ons crea
werkstuk begint ook al mooie vormen aan te nemen. Groep 8 leerlingen merken ook dat de
tijd hen soms door de vingers glipt. Wat gaat het snel. Allerlei zaken komen op ze af. De open
dagen, wat is nou precies het V.O., welk advies zal ik definitief krijgen? Vraag er eens naar
bij uw kind. Wat houdt ze bezig? Er zit veel potentie in deze groep, want wat laten deze
kinderen een mooie groei zien. In
letterlijke zin, maar ook op didactisch
vlak. Kortom, lichtstraaltjes genoeg.
Corine en ik wensen u in deze dagen van
terugkijken/gedenken en vooruitzien,
gezegende kerstdagen toe en een goed
uiteinde.
Groetjes,
Corine en Meindert
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SWIFTERBANT VOOR KINDERTEHUIS INDONESIË

Kerstpostactie Alpha Omega
Aan alle inwoners van Swifterbant
Net als in voorgaande jaren houdt de werkgroep ALPHA OMEGA
een kerstpostactie. Het geld dat we hiermee verdienen is bestemd
voor de kinderen van kindertehuis ALPHA OMEGA in KABANJAHÉ
op Sumatra. Hier wonen kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ze zijn
voor hun levensonderhoud en ontwikkeling veelal afhankelijk van giften. Momenteel zijn ze druk
bezig nieuwe gebouwen neer te zetten, waar natuurlijk ook weer veel geld voor nodig is.
Onze vrijwilligers bezorgen in de periode van 10 december t/m 24 december
( inleveren t/m zaterdag 22 december) al uw kerstpost met postcode 8255 voor u. En dit voor het
wel bijzonder lage tarief van € 0,35 per poststuk (ter vergelijking: Post NL vraagt € 0,83)
De postbusadressen zijn goed herkenbaar aan een raamposter met
POSTBUS ALPHA OMEGA. Doe uw post + het verschuldigde bedrag in één van die bussen
en wij doen de rest. We hopen natuurlijk weer op heel veel post. Laat ons al uw goede wensen
rondbrengen!!
In de hoofdhal van De Branding is ook een doos, waarin u uw post kunt doen!
Het is jammer dat dit jaar de kerstmarkt niet doorgaat waardoor wij inkomsten gaan missen. Er is
nog wel een oliebollenverkoop waar Alpha Omega ook met een kraam zal staan. Bovendien is de
opbrengst van de oliebollenactie ook voor Alpha Omega. Dit gebeurt op vrijdag 14 december.
Nog meer reden om dit jaar ook úw kerstpost door Alpha Omega te laten bezorgen.
De kinderen van Alpha Omega rekenen op ons!!
Meer weten of vragen?
Géke van Splunter, Zuidsingel 25, tel. 750252 (coördinator)
Wiebe Boskma, Hertenkamplaan 15, tel. 848099 (secr. Alpha Omega)

Postbussen
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Adressen postbussen
Alpha Omega

Bloemenzoom 141

T. Koppejan

Buitenhof 85

M. Kassies

De Greente 68

Fam . Baarda

De Kokkel 4

L. Paarhuis

De Kroon 3

J. Langendoen

Fuikhoren 44

K. van Slooten

Havikskruid 23

J. Bax

Hertenkamplaan 15

W. Boskma

Het Blazoen 8

Fr. de Jong

Hondsdraf 118

Fam. Busschbach

Koraalstraat 4

Fam. Hospers

Kruisboog 19

B.Smits

Noordhoren 83

A. van Ulsen

Penhoren 16

Fam. IJzerman

Slikslede 26

M.v. Staalduine

Zonnebloempad 58

T. Bosga

Zuidsingel 16

T. Reinhoudt
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