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Kerstvakantie

Een afscheid is een nieuw begin,
het is als gaan naar de overzijde,
gaan naar het onbekende.
Het gaan naar waar de ander is.
Hoe het er is, ga je ervaren,
Wat je er aantreft, je zult het zien.
Of de ander je aanspreekt…
De tijd zal het leren.
Heb vertrouwen, zet de stap, waag de oversteek.
Tim van Beek, Kort & prachtig

U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op U vertrouw ik.
psalm 91:2

Beste ouders,
Wat een warme reacties heb ik gekregen, nadat ik heb aangekondigd te vertrekken als collega
van deze prachtige school. Kinderen, ouders en team hebben op een manier gereageerd, wat
maakt dat ik me soms zelfs een beetje opgelaten voel… Ik ben met zoveel plezier en passie
verbonden geweest aan deze school, dat het afscheid nemen gepaard gaat met verdriet… De
Fransen zeggen dit prachtig ‘partir c’est mourir un peu’. De laatste maand zal ik zo goed
mogelijk mijn werk afronden.
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Margedag
Maandag 2 december is de eerste margedag van het jaar. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn
deze dag vrij. De leerkrachten van de onderbouw hebben op de ochtend overleg en de
bovenbouw op de middag. De leerkrachten van de onderbouw vervangen in de middag in de
groepen 5 t/m 8.
Oudervragenlijst
Bij dezen Brand-dingen krijgt u ook de uitslag van de oudervragenlijst. Deze wordt als bijlage
in de mail toegevoegd.
Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje van Keulen

Ieder jaar vragen wij van ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige financiële bijdrage om bepaalde
activiteiten te kunnen betalen. Deze bijdrage is vrijwillig, u bent niet verplicht deze te betalen,
maar het is voor ons wel heel belangrijk dat u toch een bijdrage levert. Zonder uw bijdrage is
het voor ons niet mogelijk deze activiteiten en voorzieningen aan uw kind te bieden. Onze
school krijgt namelijk van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen
die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs
en de leerlingen belangrijk vinden.
We gebruiken dit geld om het Kerstfeest, Sinterklaas, de Paasviering, Koningsspelen,
excursies en andere schoolactiviteiten te organiseren. De hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage spreken we af met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De
ouderbijdrage die dat allemaal mogelijk maakt voor dit schooljaar is vastgesteld op € 35,00
voor het eerste kind en € 32,50 voor ieder volgend kind uit het gezin. Dit bedrag is dus
verhoogd. We houden goed de uitgaven in de gaten. Mocht blijken dat dit bedrag toch te ruim
gerekend is, dan zullen we in overleg met de oudercommissie een (klein) deel van het
schoolreisje en schoolkamp hiervan betalen.
De wijze van het betalen van deze schoolkosten gaat veranderen. Voorheen werden deze
schoolkosten geïnd via een factuur/incasso. Vanaf dit schooljaar 2019-2020 verloopt de
berichtgeving over de schoolkosten via de mail en kunt u de kosten rechtstreeks aan ons
voldoen via elektronische betaling.
Daarvoor maakt stichting Codenz en dus ook De Branding vanaf het schooljaar 2019-2020
gebruik van WIS Collect. Als eind november de schoolkosten voor u klaar staan, ontvangt u
van ons een mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar
bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke factuur u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen
uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via IDEAL of via een factuur). U krijgt vervolgens
automatisch een mail ter bevestiging van uw betaling (bij IDEAL) òf een mail met daarin de
digitale factuur (die u daarna kunt overboeken).
Naast de vrijwillige ouderbijdrage stappen we ook voor andere betalingen over naar WIS
Collect. U moet denken aan de betaling van het overblijven, het schoolreisje of schoolkamp.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.wis.nl/ouders.
Mocht u nog vragen hebben over bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage of een wijziging in
uw e-mailadres willen doorgeven, neemt u dan vooral contact op met onze secretaresse
Mariska de Vries (telefonisch op donderdag, per mail via admindebranding@codenz.nl of loop
even langs).
Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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We zullen u dan zo goed als we kunnen verder informeren.
Met vriendelijke groet,
Geertje v K

Op woensdag 27 november mogen de kinderen van groep 1 t/m
4 de schoen zetten. Woensdag 4 december vieren we het
Sinterklaasfeest. Alle kinderen worden in de ochtend op het grote
plein verwacht, waar Sinterklaas met de pieten om 8.30 uur aan
zal komen.

Wat een heerlijk weer is het nu, het zonnetje schijnt!
De kinderen zijn vrij, ze treffen het. Even ontspannen na een ochtend hard werken.
Wat gaat het hard hoor ik vaak terug van ouders. Wat kunnen ze al veel letters! Ja op dit
moment kennen ze al 14 medeklinkers, 4 samengestelde klanken (oe-ie-ei-eu), 3 lange
klanken (aa-oo-ee) en 5 korte klanken(a-e-o-i-u). Bij alle letters en klanken gebruiken we
gebaren, ze kunnen al woorden maken met deze gebaren en zonder geluid kan ik zien welk
woord dat is. Fijn dat veel kinderen thuis met lezen bezig zijn, hierdoor gaat het lezen steeds
beter. Vandaag zei Kumail dat hij lezen super-leuk vindt, dat is zo goed om te horen.
Met rekenen zijn we bezig met de getallenrij t/m 30, dit is soms best nog lastig. Het zou fijn
zijn als jullie dit thuis ook eens oefenen. Verder zijn we bezig met splitsingen, klokkijken en
blokken tellen bij bouwsels.
Schrijven is ook een belangrijk onderdeel, we letten op de houding en de pengreep. We gaan
1x per week naar de gymzaal en hebben daar hele leuke lessen, de afgelopen 2 weken heeft
juf Rian een leuk spel neergezet. Leuk om te zien dat de kinderen zo enthousiast meedoen.
Juf Rian komt nu al 3 ochtenden in onze groep en geeft vaak een halve ochtend les. We zijn
blij met de extra tijd die hierdoor beschikbaar is, zo kunnen we kinderen die dat nodig hebben
meer begeleiden.
Naast al dat werken hebben we gelukkig ook
tijd om te spelen. Er is nu ook een
sinterklaashoek, iedereen wil daar graag in
spelen. Het is een spannende tijd nu
Sinterklaas in het land is. We volgen het
sinterklaasjournaal en hebben een stal in de
hal om het paard van Sint onderdak te geven
als dat nodig is. Jullie hebben vast wel gehoord
dat O zo snel deze nacht al geweest is……….
Rian en Ada

Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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Hallo allemaal,
Hier een berichtje vanuit groep 7. We zijn de afgelopen weken aan het werk geweest over
ICT. Dit was ons thema voor IPC. We hebben geoefend met programmeren, een presentatie
maken over een ander en een document over onszelf. Ook hebben we meegedaan aan de
Week van de Mediawijsheid en we zijn maar liefst op plaats 379 geëindigd! Van de ruim
10.000, dus behoorlijk knap van deze klas! Ik ben een hele trotse juf!
Verder zijn we met rekenen begonnen met procenten, pittige stof waar we de komende tijd
flink mee gaan oefenen, net als de breuken. Wat
me opvalt is dat niet elk kind de tafels goed
beheerst. Daardoor lopen ze regelmatig vast met
rekenen of duurt het rekenen veel langer.
Zou u de tafels nog eens willen oefenen met uw
kind?
Met taal zijn we aan het oefenen met het lijdend
voorwerp en met bezittelijke voornaamwoorden.
U leest het, het is hard werken in groep 7.
Gelukkig kunnen de kinderen dat erg goed, al is
het met 32 kinderen natuurlijk best wel eens onrustig ;-)
Groetjes Antine

Protestants Christelijke Basisschool De Branding, leren voor het leven!
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