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Flessenpost De Branding, nummer 8, 15 december 2017 

Jarigen!!!  

 

Yara en Indy, een heel fijne dag gewenst! 

Agenda voor de maand november en december 

Datum Activiteit 

21 december 16:45 kerstavond (zie kerstposter in school) 

22 december Groep 5 t/m 8 om 12:15 vrij 

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

 

Nieuws vanuit de directie;  

Ik was een aantal dagen niet op school en kwam in een totaal andere sfeer terecht, van 

rondvliegende pepernoten en stuiterende kinderen, in een winterse Kerstsfeer. Wat is de school 

prachtig geworden, met al die kerstversiering. Alle ouders die mee hebben geholpen om dit voor 

elkaar te krijgen, enorm bedankt. Volgende week donderdag is er, naar ik begrijp, een ander soort 

viering dan voorgaande jaren. Een heuse lichtjestocht. Achter de schermen wordt er hard gewerkt 

om er een succes van te maken. Wij hebben er al reuze zin in, want het team houdt wel van een 

feestje . 

Vorige Flessenpost heb ik vermeld dat u als ouder half december een oudertevredenheidsenquête 

zou ontvangen. In deze enquête staan allerlei schoolspecifieke vragen waarin u kunt aangeven in 

hoeverre u tevreden bent over de school. Stichting Tabijn heeft het moment van afnemen verplaatst 

naar half januari. Wel heeft u afgelopen woensdag via uw zoon of dochter een enquête ontvangen 

over een eigen BSO. Wij hopen dat het lukt om deze vragenlijst voor volgende week vrijdag in te 

leveren. Wij kunnen dan de maandag na de vakantie direct bekijken welk beeld de uitslag ons geeft 

(go or no go) en mogelijk onze acties tot de grote vakantie bepalen.  

De sneeuw is helaas weer weg, maar dit geeft ook weer enige opluchting. Wij zullen elke keer bij 

gladheid strooien, zodat valpartijen hopelijk voorkomen kunnen worden. Indien u gladde delen 

opmerkt, horen wij het graag. Gezien het oppervlak rondom de school, zijn wij altijd blij als er ouders 

zijn, die een handje willen en kunnen helpen. Wij missen een conciërge .  

Iedereen een fijn weekend en tot maandag!  

Lenneke 

Datum Naam  

21 december Yara Biesboer, groep 7 

31 december Indy Caffin, groep 5 
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Groep 3 op schaatsavontuur 

Omdat groep 3 niet mee kan met de schaatsclinic in de Meent, hebben wij voor hen een ander 

soortgelijk uitje weten te regelen. Vanmorgen zijn zij naar de schaatsbaan in Bergen geweest. Zij 

hebben genoten van de schaatspret en de lekkernij. Hieronder een kleine impressie.  
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Nieuwe collega’s 

Het doet mij een genoegen te kunnen mededelen dat wij twee nieuwe collega’s kunnen 

verwelkomen; 

Mineke Ramakers voor de tweede kleutergroep en Marieke Veldt voor groep 4. Beiden hebben al 

veel ervaring in het onderwijs en in de groepen waar zij bij ons zullen starten. 

Mineke zal samen met Jenny Brakenhoff (nu werkzaam ter ondersteuning in groep 5) de groep 1/2 B 

draaien. Mineke start 5 dagen en de maanden daarna stroomt Jenny als duo in. 

Marieke zal samen met Hannie groep 4 draaien, als vervanger van Wytske, die vanaf januari met 

verlof gaat.  

Van Aimée Créton nemen wij a.s maandag afscheid. Zij zal fulltime gaan werken op een school in 

Heemskerk. Ook Marlies Eveleens gaat ons verlaten. Meer hierover in de informatiebrief over de 

tweede kleutergroep.  

Kerstkaarten maken 

De groepen 5 t/m 8 hebben hard gewerkt om voor het Nationale Ouderenfonds een persoonlijke 

kerstkaart te maken. Zij hebben geleerd dat er veel mensen in Nederland zijn die in een tijd van 

samenzijn, warmte en gezelligheid, helaas eenzaam zijn en de kerstdagen alleen doorbrengen. De 

kinderen hebben voor deze mensen een persoonlijke kerstkaart gemaakt en beschreven, om hen te 

verrassen. De kaart moest de volgende items voldoen; passende aanhef, boodschap (nadenken over 

de boodschap je de ander wilt geven), en een afsluiting.  De kerstkaarten zijn inmiddels verstuurd en 

wij hopen dat wij er veel ouderen blij mee hebben gemaakt. Het is in ieder geval een fijne 

kerstgedachten. De leerlingen van groep 4 hebben voor elkaar een mooie kaart geschreven.  

  

 

Luizen 

Heel veel ouders hebben al aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om via school 

een luizencape aan te schaffen. Indien u nog van de mogelijkheid gebruik wilt maken, dit kan tot 

woensdag 20 december. Daarna gaan we de bestelling uitzetten.  
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Jaarlijkse ouderbijdrage       

Er is al 90% van de ouderbijdrage binnen. Hier zijn wij, Ouderraad en school, ontzettend blij mee. 

Indien u nog niet betaald heeft, hopen wij dat u dit binnenkort zult doen. Het geld is nodig om alle 

activiteiten te kunnen organiseren.  

 

Jaarlijkse ouderavond 

 

Volgend schooljaar zullen wij, Ouderraad, school en de MR, een jaarlijkse ouderavond organiseren. 

Tijdens deze avond zal de Ouderraad inzicht geeft in de gelden (inkomsten en uitgaven), zal de MR 

vertellen over de inhoud van MR vergaderingen (welke agendapunten zijn aan bod gekomen 

afgelopen jaar?) en zal de school u inlichten over de plannen van het nieuwe schooljaar. Wij denken 

er aan om aansluitend op deze avond een spreker uit te nodigen die inspirerend kan vertellen over 

een onderwerp dat aansluit bij u als ouder met een kind in de basisschoolleeftijd.  

  

De volgende Flessenpost kun u verwachten op 12 januari.  

Fijn weekend en tot maandag, Team De Branding 

 


