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Flessenpost De Branding, nummer 12, 9 februari 2018 

De volgende kinderen zijn de komende twee weken jarig!   

 

Agenda voor de maand februari/maart 

Datum Activiteit 

23 februari Studiedag 

26 t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

10 maart  Rapport 1 

12 maart  Schoolfotograaf 

12 t/m 16 maart  (driehoek) gesprekken 

 

   Geboren   

  Wij kunnen u verheugd mededelen dat Wytske Borst, leerkracht groep 4, is  

 bevallen van een zoon. Alles gaat goed met Wytske en haar zoon Ayden 

 Noah. Wij wensen haar een fijne tijd toe en zien haar pas weer na de  

   Zomervakantie.  

Nieuws vanuit de directie 

Alle toetsen zijn inmiddels achter de rug. De kinderen hebben zeer hard gewerkt. Helaas was er 

sprake van een griep-epidemie en hebben sommige kinderen toetsen gemist. Deze kinderen hebben 

op een ander moment de toets gemaakt of moeten dit nog doen. Alle informatie die de toetsen 

geven, verwerken wij in een groeps- en schooloverzicht. Voor de directie is dit waardevolle 

informatie om te bepalen wat er nodig is in de tweede helft van het jaar en om een begin te maken 

met het formuleren van doelen en plannen voor komend jaar.    

Op Tabijnniveau wordt ook gesproken over de griep-epidemie in relatie tot het vervangingsprobleem 
bij afwezigheid van de leerkracht door ziekte. Een stabiele personele bezetting op onze groepen is 
voor de kinderen van onze school en de voortgang van de lessen van groot belang. Bij ziekte of 
calamiteiten wordt daarom altijd gezocht naar een goede oplossing. We kijken intern binnen de 

Datum Naam  

11 februari Ijsbrand Plug, groep 4 

16 februari Nina Zwenger, groep 1/2 

17 februari Nader Yusuf, groep 3 

19 februari Noa Schuit, groep 7 

26 februari Meis de Graaf, groep 1/2 
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school wat de mogelijkheden zijn om de lessen doorgang te laten vinden en bij Tabijn is om deze 
reden een flexpool in het leven geroepen om in voorkomende gevallen vervangers beschikbaar te 
hebben. 
Indien alle bovenstaande oplossingen niet meer voorhanden zijn, zou het kunnen zijn dat we een 

groep naar huis moeten sturen. Gelukkig hebben wij binnen het team van De Branding nog niet te 

maken gehad met een vervangingsprobleem en hopen wij dat dit zo blijft. Misschien kunt u alvast 

wel nadenken over een noodoplossing. Wij hopen dat dit niet nodig is en zullen ons best doen om dit 

te voorkomen.  

De ouderenquête is inmiddels gesloten. Bedankt voor het invullen! Binnenkort kunnen we de uitslag 

met u delen. Wij zijn erg benieuwd wat uw feedback is, maar ook naar die van de kinderen (de 

kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben ook een vragenlijst ingevuld). 

Deze week is er een start gemaakt het het Lees Programma BOUW. De eerste berichten van ouders 

over de thuismodule zijn positief. Ook op school is er, samen met de tutor uit groep 6 & 7, 

enthousiast gewerkt. Wij hopen dat het effect van het werken met dit programma, net zo positief is 

als de meetresultaten op andere scholen.  

Fijn weekend en tot volgende week, 

Lenneke      

Nieuws vanuit de MR; Ouder MR Lid gezocht!  

Ben jij die betrokken ouder die graag constructief meedenkt over het beleid van de school? Die waar 

gevraagd, advies kan geven, vanuit kennis en/of ervaring?  

Wegens aftreden van één van de ouders is er een plekje vrij gekomen. Een financiële achtergrond of -

kennis, en/of affiniteit met onderwijs/jeugd/zorg is een pré maar geen noodzaak.  

De MR komt circa 5 x per jaar een avond bij elkaar. Actuele zaken en toekomstige ontwikkelingen 

met betrekking tot de school worden dan besproken. Ook de leeropbrengsten, begroting en de 

formatie, zijn zaken waar de oudergeleding in meegenomen wordt en op sommige punten 

adviesrecht heeft.   

Lijkt het je leuk om op dit niveau een rol van betekenis te hebben? Dan verneemt de MR dat graag. 

Bij meerdere aanmeldingen volgt een verkiezing. 

Stuur kort jouw motivatie met een toelichting over jouw kennis en ervaring voor 16 februari a.s. naar 

Mariëlle Pijnacker per e-mail: m.pijnacker@tabijn.nl. Bij meerdere aanmeldingen zal deze tekst 

gebruikt worden in de nieuwsbrief t.b.v. de verkiezing.  

Met vriendelijke groet, MR De Branding 
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Verslag over het schaatsen, geschreven door Emma en Dean uit groep 6  

1 februari 2018, 
 
We begonnen met een uitleg wat we allemaal mochten doen. we konden ijsfietsen maar dat moest 
zonder schaatsen. Daarnaast lag ijshockey dat vond meester Rik leuk. Curling is ook niet te missen 
het werd jammer genoeg niet gespeeld dus daarom werd het weggehaald. Je kon ook schieten op 
doelwitten met een lasergeweer. En als laatste kon je met een puck in gaatjes schieten, daarnaast lag 
nog de helft van de binnenbaan waar je vrij kon schaatsen. verderop lag een buitenbaan van 
vierhonderd meter. Op het laatst kregen we warme chocolademelk, een koekje en een tasje met 
allemaal spulletjes erin. Groetjes, Dean en Emma 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Vraag vanuit de paaswerkgroep 
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Paasfeest 

Voor het Paasfeest hebben alle kinderen een schoenendoos nodig. Het duurt nog even, maar dan 

kunt u alvast op zoek naar een geschikte doos  

  
De volgende Flessenpost kun u verwachten op vrijdag 23 februari.  

Fijn weekend en tot maandag, Team De Branding 


