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Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij
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Start zomersignalering
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Groep 3, 4 en 5 krijgen een tennisles
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Pinksteren, alle kinderen zijn vrij
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Bran-dingen nr. 11 verschijnt

Zelfs als je geen bijbel had
vertelden de bomen jou wel dat
er een God in de hemel leeft
die veel om je geeft
Zelfs als er geen kerk bestond
vertelden de bloemen op de grond
dat ze niet zomaar zijn geplant
maar door de Heer Zijn hand
Toch spreken ze geen woord
het is een stille taal
die overal wordt gehoord
't Is voor ons allemaal
de stem van Gods majesteit
dit doorklinkt tot in eeuwigheid
Al was er geen christelijk lied
vertelt ons wel elk natuurgebied
van de wondere scheppingspracht
die God heeft bedacht
Uit: Oke4kids
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Beste ouder(s),
De Bran-dingen is deze keer vroeg uit. Dat heeft alles te maken met het komende pleinfeest
en alle tijd die gaat zitten in de voorbereiding.
Wat kijken we uit naar vrijdag! Weer een pleinfeest voor alle kinderen, ouders en
belangstellenden van onze school. Zo gaaf dat er zoveel hulp is om het feest tot een succes
te maken. Tot morgen!
Eindtoets
Vorige week kregen de kinderen van groep 8 het resultaat van de eindtoets. De kinderen
hebben het allemaal goed gedaan. We zijn trots op ze! De school heeft het als geheel ook
goed gedaan. Het gemiddelde is ruim boven de, door de inspectie, gestelde ondergrens.
Lezen
Sinds vorige week is de sleutel van de bibliotheek in ons bezit. We hebben ons
schoolabonnement uitgebreid. We kunnen nu met alle kinderen naar de bibliotheek om daar
boeken te lenen, die ze kunnen lezen in de klas. We vinden het heel fijn dat we zo kunnen
samenwerken met de bibliotheek!
Zomersignalering
Op 4 juni start de week van de zomersignalering. Dit betekent dat alle kinderen verschillende
toetsen maken van het leerlingvolgsysteem. We nemen hier rustig de tijd voor en zorgen dat
de kinderen ruim de tijd krijgen deze te maken. Eind juni krijgt u de resultaten thuis.
Vakantierooster 2019-2020
Bij dezen alvast het vakantierooster voor het komende jaar. De verdere jaarplanning is nog
in de maak. Wanneer deze is vastgesteld, dan brengen we u op de hoogte van de data voor
de studie- en margedagen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie
Pinkstermaandag

21 t/m 25 oktober
23 december t/m 3 januari 2020
17 t/m 21 februari
10 april
13 april
27 april t/m 8 mei
1 juni

Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje vK
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Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan met het project ‘schoolfruit’. Het fruit wordt
aangeboden via een Europese Subsidie, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Drie
keer per week was er fruit of groente voor de kinderen. Bijna altijd een succes, soms wat
spannend of bijzonder. Zo is er veel bleekselderij overgebleven en waren de radijsjes wel erg
bitter. We vinden het wel gaaf dat de kinderen steeds vaker gingen proeven.
We hebben u gevraagd wat u van het schoolfruit vindt. Wat fijn dat de enquête door 92
personen is ingevuld en wat zijn de reacties positief!
Een veelgehoorde opmerking ging over de soorten fruit en of we hier een keuze in hadden.
Dit was niet het geval. Iedere week was het ook voor ons weer een verrassing wat we zouden
krijgen.
Ook wil ik vertellen dat we voor het overgebleven fruit altijd een goede bestemming hadden.
Niets is er weggegooid.
Met het team gaan we ook nog evalueren wat we van het project vonden, maar als het aan u
ligt, vragen we het het komende jaar weer aan.
We houden u op de hoogte!
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De Avondvierdaagse zit er al weer op. Het waren weer vier sportieve en gezellige
wandelavonden die zijn omgevlogen! Ook dit jaar mochten we met elkaar genieten
van heerlijk wandelweer. Bijna 180 leerlingen van onze school hebben mee gelopen.
Van groep 1 t/m groep 8, allemaal ontzettend goed gedaan!
De Avondvierdaagse is een wandelfestijn, wat wordt georganiseerd vanuit het dorp.
De O.C. neemt elk jaar de coördinatie voor de Branding op zich. Een bezigheid waar
toch best veel tijd in gaat zitten. Begin maart wordt er al gestart met de eerste
voorbereidingen. We zorgen ervoor dat de aanmeldbrieven weer verspreid kunnen
worden. Nadat de uiterste aanmelddatum is geweest, wordt het geld geteld, de
deelnemerslijsten worden gemaakt. Wanneer uiteindelijk de starttijden bekend zijn,
worden deze bij de hoofdingang opgehangen met de deelnemerslijsten erbij.
Naast dit alles houden we ook in de gaten of er een vast aanspreekpunt is per groep.
Het aanspreekpunt van een groep draagt zorg voor het halen en inleveren van de
routekaart, de oranje hesjes en de groepskaartjes. Ook vraagt de Avondvierdaagse
organisatie om vaste aanspreekpunten met een bijbehorend
telefoonnummer, zodat zij de groepen kunnen bereiken bij
noodweer of andere calamiteiten.
Dit jaar hebben we ook weer veel enthousiaste ouders gezien
die één of meerdere avonden mee liepen en de groepen
begeleid hebben.
Het blijft een leuke en sfeervolle activiteit om met elkaar te
doen!
Op naar de Avondvierdaagse van 2020!
Hartelijke groet,
De Oudercommissie
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Wat hebben we weer veel geleerd in groep 3 in de afgelopen
tijd. Met Lijn 3 (taalmethode) zijn we al bezig met thema 10
van de 12 thema’s. Eén van de kinderen merkte dan ook op:
‘We zijn er al bijna!’
Het thema is dieren en daar weten de kinderen al heel veel over.
Bij de kinderboerderij hebben we nog veel meer gezien en
geleerd. We zagen een pauw met hele lange veren die hij
omhoog deed, vier alpaca’s, veel eendenkuikentjes, konijnen,
cavia’s en nog veel meer! Op school leren we allerlei moeilijke
woorden die horen bij dieren: drachtig, werpen, draagtijd. Soms
leren we zelfs woorden die de papa’s en mama’s nooit gebruiken
😊
Met rekenen zijn we veel bezig om de sommen t/m 20 te
automatiseren. Splitsen en verliefde harten helpen daarbij.
Op vrijdag doen we hier tijdens het circuit allerlei spelletjes
mee. Daar wordt enthousiast aan meegedaan! Soms is een
spel eerst best wel moeilijk, zijn de spelregels een beetje
ingewikkeld, speelt iemand vals of is het niet leuk om te
verliezen. Iedere keer leren we weer meer over goed
samenwerken en je houden aan de regels. En ondertussen
oefenen we ongemerkt met de lesstof en hebben we ook nog
veel plezier!

Ada en Mariëlle

Beste ouder(s),
Na de meivakantie zijn we weer goed gestart. De kinderen en ik hebben een lekkere
vakantie gehad. Nu zijn we begonnen aan het laatste deel van het schooljaar. Wat
gaat de tijd snel!
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Sinds april loopt Robin bij ons stage op de maandag. Robin geeft geen les, maar helpt
ons heel goed tijdens het werken. Dit vinden wij
heel leuk en gezellig.
We zijn begonnen met het thema luchthavens. Op
dit moment zijn we vooral bezig met
aardrijkskunde. Het onderdeel topografie zit er
ook bij. De kinderen vinden dat heel leuk en
weten steeds beter de provincies en de
hoofdsteden van ons land te vinden.
Afgelopen maandag zijn wij naar De Meerpaal
geweest en hebben de voorstelling De
Rattenvanger bekeken. De Rattenvanger is een
spannende,
muzikale
en
humoristische
voorstelling over moed, verleiding en anders
durven zijn.
Groeten, Mirjam
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