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18 – 22 februari

Voorjaarsvakantie

27

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

15 maart

Bran-dingen nr. 8 verschijnt

Ik juich voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart.
Ik zal de Heer danken, zolang ik leef.
Ik zal zingen voor mij God, zolang ik besta.
Psalm 146: 1 - 2

Beste ouder(s),
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Deze week was al goed te voelen dat het voorjaar
inderdaad in aantocht is. Zo fijn om te genieten van de zon en de blauwe lucht. Voor de
kinderen kan het ook niet snel genoeg gaan… De eerste jassen hingen halverwege de pauze
alweer over de palen! We wensen de kinderen en u een goede vakantie toe. Of u nu lekker
thuis blijft, gewoon moet werken of op reis gaat, we wensen u een goede week toe.
Staking 15 maart
Wij weten nog niet of we vrijdag 15 maart met de landelijke stakingsdag meedoen. We zijn
hierover met elkaar in gesprek. Houdt u er in ieder
geval rekening mee dat dit het geval kan zijn. Eind
februari verwacht ik u hierover te kunnen berichten.
Studiedag
De eerste woensdag na de vakantie zijn de kinderen
vrij. We hebben deze dag een studiedag. Hanna van
IPC-Nederland is deze dag op school om ons team te
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begeleiden om weer een stap te maken in de implementatie van IPC. Kinderen laten leren,
waarbij we IPC als middel gebruiken. Het is in dit licht
ook wel interessant om te vertellen dat Stieneke en Antine een extra scholing bij IPCNederland volgen om beiden coördinator IPC te worden. Zelf volg ik daar ook een opleiding
voor schoolleiders van scholen die werken met IPC. Al met al investeren we hier met ons allen
in, omdat we het onze kinderen gunnen om te leren!
Komend schooljaar
Mocht u thuis een kind hebben dat komend schooljaar vier jaar wordt, wilt u dan een afspraak
met me maken? Ik kan dan kennis met uw kind maken en van u de bijzonderheden over uw
kind horen.
Opbrengst collecte
De opbrengst van de kerstcollecte is inmiddels overgemaakt naar ‘het vergeten kind’. Zij
danken ons hartelijk voor de gedane donatie van ruim 200 euro.
Parro
Sinds dit schooljaar gebruiken we voor eenvoudige en (soms) dagelijkse communicatie en
voor het plannen van gesprekken de app Parro. We zijn hier zelf erg tevreden over, omdat we
het fijn vinden u zoveel mogelijk bij ons onderwijs te betrekken. Het is nu ook mogelijk om
uw privacy voorkeuren in deze app aan te geven. Sommige ouders hebben dit al ontdekt. U
hebt dit natuurlijk begin dit schooljaar ook al op papier gedaan, dus voor dit jaar weten we
het al. Toch willen we u vragen dit ook in de app aan te geven. We kunnen u dan voortaan
aan het begin van het schooljaar hierop attenderen, zodat u niet meer jaarlijks het formulier
hoeft in te vullen.
Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje

De tweede week na de voorjaarsvakantie starten de kinderen van
groep 4 t/m 8 weer met een nieuwe unit.
Groep 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

Dag en nacht
Ben je in vorm?
Opgroeien

Groep 3 werkt met het Lijn 3 thema ‘zon, maan en sterren’.
Groep 1 en 2 werkt met het Onderbouwd thema ‘beroepen’.

Wilt u zorgen dat de naam van uw kind duidelijk op de beker en het broodbakje staat? Dit
maakt het uitdelen makkelijk!
Wilt u afwezigheid bij het overblijven van uw kind en wijzigingen per mail doorgeven aan
Brigitte?
overblijvendebranding@gmail.com
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Driedorpenloop Swifterbant 2019
Zaterdag 26 januari was het weer zover. De aftrap van de driedorpenloop in Swifterbant.
Wat hebben we het getroffen met het weer. De week ervoor glibberden we nog door de witte
straten, maar tijdens de driedorpenloop was het zo goed als droog en ruim boven het
vriespunt!
Leuk dat we vanuit de Branding met 53 enthousiaste kinderen mee hebben gelopen. En wat
hebben ze dat goed gedaan!! Een aantal toppers uit groep 8 liep de 3 kilometer. De anderen
hebben heel knap en snel de 1 kilometer gedaan. Zelfs 12 kleuters hebben fanatiek
meegerend. Wij van de oudercommissie zijn trots op deze kanjers!
A.V. Flevo Delta organiseert al jarenlang de driedorpenloop. Wat leuk is het om terug te horen
van de organisatie dat Swifterbant toch uniek is bij de driedorpenloop. Ons dorp springt eruit
met de deelname van de scholen.
De oudercommissie coördineert vanuit de Branding deze activiteit vanuit school. Een
overzichtelijk klusje, waar relatief weinig voorbereidingstijd in zit. Wel is het gevoel van je
verbonden mogen voelen met de school extra groot en waardevol!
Er
zijn
elk
jaar
wel
wat
aandachtspunten ter verbetering voor
het volgende jaar. Deze nemen wij
uiteraard
weer
mee
om
de
communicatie nog duidelijker te laten
verlopen.
Op naar volgend jaar, een nieuwe
editie van de driedorpenloop!
Een sportieve groet,
de Oudercommissie

Heartbeat4kids en de Filistijnen
Zondagmiddag 3 februari speelde Heartbeat4kids samen met een groep kinderen van de
Branding de musical Sterk en Moedig. De kinderen speelden een schoolklas onder leiding van
Juf Willianne en juf Luna. Ze gingen in gesprek met de klas over het thema: ”wie weet wat
moed is?” Amber antwoordt: “Moet? Niks moet…. Moeten doen we alleen op de wc zegt mijn
vader altijd”. Ook zijn de kids het erover eens dat je vriendelijke reuzen hebt en minder
vriendelijke…
Even later verkleedt de klas zich en komen de Filistijnen van de Branding meespelen in het
verhaal van David en Goliath. Al zingend en spelend beelden ze het verhaal uit. Nadat Goliath
overwonnen is en de Filistijnen weggevlucht zijn gaat het gesprek in de klas verder. Ken je
nog meer voorbeelden van dappere en moedige mensen? De brandweer, politie, EHBO’ers
maar ook Freek Vonk wordt genoemd. Met veel enthousiasme zingen de kids en ook de
kinderen in de zaal vrolijk mee. “Dat waren nog eens helden, op
een bijzonder ogenblik, maar toch heel gewone mensen net als
jij en ik!” De zaal was goed gevuld en de techniek werd uitstekend
verzorgd door techniekploeg Dronten. De kids speelden en
zongen niet alleen voor het publiek en omdat ze het zelf zo leuk
vinden, maar ook voor Jantje Beton die er voor zorgt dat kinderen
buiten kunnen spelen, ook in grote steden of asielzoekerscentra.
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Uw kind zit al weer een half jaar in groep 3, wat hebben ze veel geleerd! Op dinsdag 12
februari hebben we een letterfeest gevierd, iedereen heeft het LETTERDIPLOMA behaald. Knap
hoor, mede dankzij uw hulp thuis en op school kan uw kind nu al aardig lezen. De rapporten
zijn bijna klaar, die krijgen ze vrijdag allemaal mee naar huis.
Met rekenen hebben we grote sprongen gemaakt. De kinderen kunnen nu letterlijk met
sprongen tellen; sprongen van 2, 5, en 10. Sommigen maken al sprongen van 100! Leuk en
leerzaam zijn de rekenfilmpjes op youtube: “rekenverhalen”. Misschien een aanrader voor in
de vakantie?
We zijn nu druk met het thema: “zon, maan, en sterren”. Dit onderwerp
spreekt eenieder aan. We leren over planeten, manen en sterren.
Hierdoor kwamen we ook op het milieu en het klimaat, wij kunnen er
met elkaar goed voor zorgen dat dit goed blijft. Als we naar buiten gaan
denken de kinderen eraan om het licht en digibord uit te zetten. Ook
zijn ze steeds bezig met opruimen van zwerfafval op het plein.
Veel kinderen willen wel eens een kijkje nemen op de maan, wie weet
kunnen we in de verre toekomst wel op vakantie naar de maan. De
kinderen begrijpen heel goed dat dit veel gaat kosten, dus sparen maar
;-).
We hebben sinds vorige week een nieuwe stagiaire, het is juf Mariëlle. Ze zit op de Pabo en
wil graag leerkracht worden. Ze is er op vrijdagochtend en blijft tot de zomervakantie.
Fijne vakantie,
Marieke en Ada

Beste ouders,
De unit ‘hoe leren wij’ is alweer ten einde. We hebben van alles
geleerd over de hersenen en over hoe je kunt leren. We zijn
begonnen met het afnemen van een interview bij de kinderen uit
groep 5. We hebben de kinderen uit groep 5 vragen gesteld over
hoe zij leren.
Ook hebben we kennis gemaakt met de leerkuil. Hoe dat precies
werkt, kunnen de kinderen u vast vertellen. Verder hebben we het
ook nog over emoties en positieve gedachten gehad. De positieve
gedachten kunnen je helpen bij het leren.
Afgelopen woensdag zijn we naar Schokland geweest. Hier hebben
we het leren in de praktijk kunnen brengen. Elk kind had een
leervraag mee die paste bij een van de tien vakgebieden van IPC.
Het vakgebied sloot aan bij de interesse van de kinderen en dat
hebben ze dan ook zelf gekozen.
Op Schokland hebben we eerst een rondleiding van een half uur gekregen. Daarna werd de
groep in tweeën gedeeld. De ene groep ging een filmpje kijken, terwijl de andere groep in het
museum was. Daarna hebben we gewisseld. De kinderen zijn op zoek gegaan naar de
antwoorden op hun leervraag. Eenmaal terug in de klas hebben de kinderen met elkaar over
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de antwoorden gesproken en werden de antwoorden gepresenteerd voor de klas. Uiteindelijk
hebben we er samen een geheel van gemaakt door alle vakgebieden met hun vragen terug te
laten komen in een puzzel. Er is dus veel geleerd in groep 6.
De rapporten zijn ook weer mee naar huis. Wat hebben de kinderen hard gewerkt. Ik ben trots
op ze!
Nu gaan we lekker vakantie houden. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie, geniet ervan!
Groeten, Mirjam

Gek op technologie?
21Techclub in FlevoMeer Bibliotheek
Technologie neemt al een grote rol in in ons leven. Deze rol zal in de toekomst alleen maar groter
worden. Kinderen groeien op in een digitaliserende samenleving. Begrip van en kunnen omgaan met
nieuwe technologie wordt hierin steeds belangrijker. FlevoMeer Bibliotheek biedt vanaf januari een
mooi en leerzaam aanbod voor kinderen van 7 jaar en ouder.
Kinderen vanaf 7 jaar welkom bij de 21Techclub in de bibliotheek in Swifterbant.
In de 21Techclub komen kinderen wekelijks bij elkaar. In een vaste groep, met vaste begeleiders.
Hier werken ze samen aan een maandelijks thema rondom nieuwe technologie, programmeren,
maker education en 21-eeuwse vaardigheden.
Lidmaatschap van de 21Techclub is €27,50 per maand, leden van FlevoMeer Bibliotheek krijgen 10%
korting.
Aanmelden kan op www.21talent.nl, op deze site staat ook meer informatie.
Op het moment zijn er nog niet genoeg aanmeldingen voor de Techclub, we hopen dat er binnenkort
genoeg kinderen zijn om te kunnen beginnen.
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