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Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.
Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.
Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt,
en een hart om uit te zeggen,
wat een ander moed inspreekt.
Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.
Uit: Evangelische Liedbundel, lied 398

Beste ouder(s),
Wat een wind en regen in de afgelopen week. Was het bij het schrijven van de vorige Brandingen voorjaar, nu lijkt het wel herfst! Gelukkig vinden de kinderen het nog steeds heerlijk
om buiten te spelen en lijkt het hen niet te deren. In de komende weken leven we toe naar
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het Paasfeest, waarin we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. De liedjes die we zingen
en de Bijbelverhalen die we horen gaan allemaal over de tijd naar Pasen toe.
Studiedag
In de jaarplanning staat een studiedag genoemd op vrijdag 14 juni. Wegens verhindering van
onze externe cursusleider, wordt deze verplaatst naar vrijdag 21 juni. Op 14 juni gaan de
kinderen dus naar school, op 21 juni niet. Mocht u op 14 juni al iets hebben gepland wat u
niet kunt wijzigen, dan kunt u dit bij mij aangeven. We zoeken dan samen naar een oplossing.
Vacature
Deze week is de vacature gepubliceerd voor de prachtige functie van intern begeleider bij ons
op school. Mocht u iemand kennen die dit vak al uitoefent,
wijst u hem of haar gerust op de vacature. U kunt de
complete
tekst
lezen
op
onze
website
www.pcbdebranding.nl
Avond-4-daagse
Denkt u aan de opgave voor de avond-4-daagse?
Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje vK
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Uw zoon/dochter heeft van school toegang gekregen tot Rekentuin en Taalzee. Dit zijn online
oefenprogramma’s van Oefenweb voor rekenen en taal voor naast de methode. Deze
programma’s zijn zowel op school als thuis te gebruiken. Spelenderwijs en online oefenen op
je eigen niveau. De opgaven die uw kind maakt met Oefenweb zijn volledig afgestemd op wat
hij/zij kan. Dit is mogelijk doordat zijn/haar vaardigheidsniveau continu, na elke opgave
opnieuw berekend wordt. Oefenweb is 100% adaptief, dit betekent voor uw kind:
• De opgaven zijn altijd gebaseerd op het eigen niveau, niet op leerjaar of leeftijd.
• Het programma groeit met uw kind mee en wordt vanzelf uitdagender. Is het te lastig? Dan
doet het programma een stapje terug.
• Alle relevante lesstof van rekenen en taal komt vanzelf aan bod, zonder dat de leerkracht
hier iets voor hoeft in te stellen.
• Leuke spellen met beloning, uw kind ontvangt direct feedback en ervaart succes.
• Inzicht in de resultaten en inzet via de groeikaart. Inzichten uit de wetenschap voor eerlijke
kansen voor uw kind.
Op basis van wetenschappelijke inzichten over hoe kinderen
leren is Rekentuin in 2007 ontwikkeld door de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Wegens succes heeft de UvA in 2009
Oefenweb opgericht. Inmiddels biedt Oefenweb meer dan
300.000 kinderen uitdaging op hun eigen niveau met haar
oefenprogramma’s die 100% adaptief zijn. Ongeacht leeftijd of
leerjaar ervaart uw kind uitdaging, succeservaring, dus
motivatie en plezier in het oefenen. Zo krijgt uw kind de kans
zijn of haar talenten voor de kernvakken optimaal te
ontwikkelen.

Wat hebben we weer veel gedaan de laatste tijd. We hebben gewerkt over beroepen. Het was
natuurlijk enorm leuk dat er een echte brandweerauto met brandweerman op het
parkeerterrein stond. De brandweerman liet ons zien wat er allemaal in de auto zit. Er zitten
niet alleen brandweerslangen in de auto, maar nog veel meer. Een grote schaar waarmee ze
het dak van een auto knippen, zuurstofflessen en zuurstofmaskers, een EHBO koffer, een
deurraam, een watertank en nog veel meer. De kinderen mochten ook in de brandweerwagen.
Niet alle kinderen durfden dit, 21 kinderen zijn in de wagen geklommen. Toen al deze kinderen
in de auto zaten zei Sverre (die bij juf
stond) :’en nu rijden maar’.
Nu werken we over rupsje Nooitgenoeg. Op
de thematafel kunt u zien wat rupsje
Nooitgenoeg allemaal heeft gegeten. Wel
heel bijzonder dat een rups een vlinder kan
worden
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Prietpraat:
Een kind in de klas wordt 5 jaar en heeft een 5 op zijn hoed. Een ander kind vraagt hoe oud
juf is. De juf zegt: bij mij moeten 2 vijven op de hoed waarop het kind zegt: ‘Dan ben jij 10’.
Tijdens het snijden van de sinaasappels zei een kind in de klas dat hij het maar niks vond. Hij
vond de sinaasappel niet lekker.
Conny en Dirkje

In groep 4 zijn we druk aan het werk over het thema dag en
nacht. Hoe ontstaan dag en nacht? Zijn dagen en nachten
altijd even lang? Hoe ontstaan de seizoenen? Hierbij werken
we zowel aan onze kennis, maar leren we bijvoorbeeld ook om
andere kinderen tips over hun werk te geven. Hierdoor kan de
ander nog meer groeien! Onze klas is ook weer een stukje
gegroeid, sinds de voorjaarsvakantie zit Maxim bij ons in de
klas. De kinderen zijn erg blij met een nieuwe vriend in de
klas.
Ook onze kennis over rekenen en spelling groeit. We zijn al bezig met sommen tot de 100, de
tafel van 4 en kennen steeds meer regels van spelling.
Groeten Ilse Haveman

Afgelopen weken hebben we aan het thema Opgroeien gewerkt. We hebben mooie gesprekken
gehad en heel veel vragen beantwoord. En wat hebben ze ook veel geleerd.
Volgende week starten we met het nieuwe thema: Wat als jou het overkomt? In dit thema
hebben we het over de Tweede Wereldoorlog, meer uitleg volgt nog via de mail.
We hebben vorige week met elkaar besloten welke musical we gaan opvoeren. Er waren maar
liefst 20 stemmen voor een bepaalde musical. De musical zullen we gaan bestellen en dan
gaan we in de komende weken de verhaallijnen doornemen en rollen verdelen. Na de
paasvakantie willen we starten met oefenen. Zo schiet het jaar alweer op, maar wat genieten
wij enorm van deze groep. Ze kunnen in de pauzes heerlijk spelen en in de kring krijgen we
de mooiste verhalen te horen.
Verder hebben we de werkwijze van bloktijd aangepast. De kinderen krijgen nu meer
verantwoordelijkheid en mogen zelf kiezen uit een aantal taken. Het aantal taken is aangepast
aan het niveau dat ze op het VO gaan doen. We gaan dit wekelijks evalueren
en passen eventueel waar nodig aan.
Ook de eerste voorbereidingen voor kamp staan op de agenda, u kunt begin
april de eerste brief hierover verwachten.
De gesprekken met het VO vinden deze maand ook plaats, hoort u verder niets
dan zijn er geen bijzonderheden met de inschrijving en anders wordt er contact
opgenomen.
Hartelijke groeten Meindert en Corine
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