
 

Flessenpost De Branding, nummer 5, 3 november 2017 

Jarigen!!!  

 

Allemaal een heel fijne dag gewenst! 

Agenda voor de maand november en december 

Datum Activiteit 

In de maand november Oudergesprekken (zie verder in de nieuwsbrief) 

10 november  Groep 1/2 Sint maarten lopen naar Stichting 
Zorgcentrum Agnes 

13 november Start KIVA periode 3 

5 december  Sinterklaasviering 

21 december Kerstviering (’s avonds) 

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

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

 

Vakantierooster 

Voorjaarsvakantie   23 t/m 2 maart 2018 

Paasweekend    30 maart t/m 2 april 2018 

Meivakantie    27 april t/m 11 mei 2018 

Pinksteren    21 mei 2018 

Zomervakantie    23 juli t/m 2 september 2018 

Studiedagen   vrijdag 23 februari 2018 (= de dag voor de voorjaarsvakantie)  

    Woensdag 27 juni 2018 

Nieuws vanuit de directie;  

Onze collega Jamie kwam met het idee om de naam nieuwsbrief te veranderen in de naam 

Flessenpost De Branding. Helemaal leuk, dus direct aangepast. Bij deze Flessenpost De Branding, 

nummer 5.  

Afgelopen maandag waren alle kinderen nog een extra dag vrij vanwege een studiedag. Deze 

studiedag hebben wij met het gehele team gesproken over onze missie en visie. Voor welke waarden 

Datum Naam  

4 november Sam Tielrooij, groep 7 

8 november Liz & Sue Pronk, groep 1/2  

12 november Stijn Biesboer, groep 4 

15 november Carice Burges, groep 4 

21 november Jenna Theunissen, groep 4 

27 november Dean Bout, groep 6 

27 november Rixt Brouwer, groep 6 

30 november Tamara Voorhamme, groep 8 



 
staan wij? Wat willen en kunnen wij u als ouders beloven? Wanneer zijn wij tevreden? Dit zijn 

belangrijke vragen die de basis vormen voor het maken van beleid. De school beschikt over een 

lumpsumbedrag waar zij alles van moet betalen (personeel, materialen, nascholing e.d.). De visie is 

een uitgangspunt voor het maken van deze financiële keuzes. Deze week heb ik het 

begrotingsgesprek met Stichting Tabijn en daarna wordt de voorlopige begroting voor 2018 

besproken in de MR. Op basis van deze begroting wordt er gekeken naar mogelijkheden voor de 

groepsindeling voor volgend schooljaar. De missie en visie zullen verder uitgewerkt worden en 

vertaald worden naar beleidsdoelen voor volgend jaar. Als we volledig zijn, zullen we dit met u delen.   

Zoals u wellicht heeft gezien, zijn de twee bomen op het kleuterplein gesnoeid. De bomen 

veroorzaakten overlast; de naalden die van de bomen vielen kwamen in de dakgoot vast te zitten, 

wat meerdere keren lekkage en dus kosten veroorzaakte. Wij beraden ons over de bestemming van 

de kuil. Onze voorkeur gaat uit naar het betrekken van deze ruimte bij het plein (egaliseren, 

bestraten en een klimtoestel erop). Dit brengt kosten met zich mee. Wij zullen dit plan verder 

onderzoeken. Voorlopig moeten wij het nog even doen met de huidige situatie.  

Misschien heeft u het al gezien, het team van De Branding is uitgebreid met een man. Rik Beentjes is 

voor 4 maanden als LIO-stagiaire verbonden aan onze school. Rik loopt zijn stage in groep 7. Wij zijn 

blij met de ondersteuning van Rick en met de reacties van de kinderen op zijn komst.     

   

Tijdens koffieochtenden kwam naar voren dat niet zichtbaar is dat de school excursies en uitstapjes 

maakt. Om die reden dacht ik af en toe mooie momenten met u te delen. Groep 7 is onlangs naar 

een techniekochtend geweest en heeft daarvan verslag gedaan. Onderaan deze Flessenpost vindt u 

diverse verslagen van de kinderen over deze ervaring.  

Binnenkort krijg ik als directie ondersteuning door een kweekvijver kandidaat van Stichting Tabijn. De 

kweekvijver leidt potentiële leidinggevenden op. De kandidaten volgen de opleiding tot schoolleider 

en lopen stage. Mariëlle de Ridder komt vanaf maandag 27 november een keer per week (de 

maandag dus) ons team versterken.  

De volgende Flessenpost kunt u verwachten op vrijdag 17 november. Fijn weekend, Lenneke 



 
Schaatsen  

Het is ons gelukt! Wij zijn ingeloot voor een gratis clinic schaatsen in de Meent! Helemaal top 

natuurlijk!   

Datum: Donderdag 1 februari 2018    

Groepen: 4 en 5 Groepen: 6, 7 en 8 

Tijd: 11.00 – 12.30 uur Tijd: 13.00 – 14.30 uur 

Wij zullen hier met de auto naar toe gaan en hebben hier natuurlijk hulp bij nodig. Wij hopen dat er 

per groep een aantal enthousiaste ouders is, die met ons mee wil gaan. De leerkracht zal binnenkort 

via Social Schools een oproep doen en een intekenlijst bij de deur hangen. Wij moeten 30 minuten 

voor aanvang aanwezig zijn en dienen ons dan te melden bij de receptie van sportcomplex De Meent.  

Kinderen kunnen hun eigen schaatsen meebrengen. Zij die geen schaatsen hebben kunnen deze 

(gratis) huren. U kunt dit aangeven bij de leerkracht die dit vervolgens weer doorgeeft aan de Meent. 

Zij zorgen ervoor dat de schaatsen in de juiste maten voor de kinderen klaar liggen. Het dragen van 

handschoenen is verplicht. Kinderen dienen deze dag zelf handschoenen mee te nemen. 

November, 10 minutengesprekken 

Bij de start dit schooljaar hebben er driehoek-gesprekken plaatsgevonden, het gesprek tussen 

ouders, leerling en leerkracht. Het volgende gesprek met u en uw kind staat gepland in maart. 

Aangezien we dit een lange periode vinden, plannen we graag nog een gesprek met u in en dit keer 

zonder uw zoon of dochter. Via Social Schools wordt u door de leerkracht uitgenodigd.  

In principe voeren wij graag een gesprek met alle ouders (u als ouders moet het ook horen als het 

goed gaat met uw kind). Indien alles de vorige keer is gezegd, er geen nieuws is en er geen behoefte 

is vanuit leerkracht en u als ouder, dan kan er een gezamenlijk besluit genomen worden om nu geen 

gesprek te plannen.  

Wij hebben een korte agenda opgesteld. Indien u punten heeft, kunt u dit aangeven bij de leerkracht. 

1.       Welkom 

2.       Hoe gaat het met uw kind? Hoe komt uw kind thuis? 

3.       Hoe ervaren wij uw kind op school? 

4.       Hoe staat het met het gestelde doel? 

5.       Wat ziet de leerkracht op cognitief gebied?  

6.       Mogelijk afspraken 

7.       Afsluiting 

CIOS stagiaires 

Dit schooljaar komen er op de maandagen twee CIOS studenten stagelopen om de gymlessen voor 

de groepen 3, 4 en 5 te verzorgen. De leerkracht is dan aanwezig en zij zullen Demi en Michel 

ondersteunen tijdens de lessen. Wij wensen hen veel plezier met de leerlingen van De Branding.  



 
Schoolfruit 

Wij zijn ingeloot voor het schoolfruit. Dit zal starten op woensdag 15 november. Wij ontvangen elke 

week drie soorten fruit. Het gezonde tussendoortje krijgen de kinderen dus op woensdag, 

donderdag en vrijdag.  

Op de maandag en dinsdagen zult u zelf het tussendoortje moeten meegeven. De groepen 1/2 eten 

alle dagen fruit. Groep 3 t/m 8; fruit of een gezonde koek 

 

Voor nu alles met u gedeeld, 

fijn weekend en tot maandag, Team De Branding 

 

Groep 7 leerlingen schrijven over hun bezoek aan een techniekbeurs voor basisschoolleerlingen 

Pleuntje Brouwer, groep 7 

Pet betekent Promotie Event Techniek. We zijn vandaag op vrijdag 10 oktober naar pet geweest. 
Daar waren allemaal activiteiten. Zoals ijzer buigen, een straaljager maken van karton. 
 een sleutel hanger : telefoonhouder en nog veel meer. Ze hebben van alles geleert. We gingen met 
de bus (dubbeldekker) Het was erg leuk. 
Kiki Moes groep7                                                                                  

Promotie Event Techniek     (pet) 

20 oktober zijn wij groep 7 naar PET Almaar geweest. We gingen met de bus heen en met de bus 
terug. Daar kon je programmeren, met robots spelen, een zeppelin maken en bruggen bouwen, fiets  
in en uit elkaar halen. En nog veel meer. het was een leuke ochtend voor ons kinderen voor groep 7 
Yara Biesboer 

Promotie Event Techniek  

We gingen met de bus weg naar het sportpaleis. In het sportpaleis waren heel veel dingen te doen. 
Dat allemaal te maken heeft met Techniek. Er waren zo veel dingen te doen bijvoorbeeld: bruggen 
maken. En als dat heel stevig was dan kon je iets winnen en je kon een fiets in en uit elkaar halen. 
Raoul die ging eerst de fiets in en uit elkaar zetten en had een tijd van 2:30 min toen dacht ik laat ik 
het voor de lol ook doen en ja hoor ik had 2:29 het was maar 1 seconden verschil het was voor een 
wereldrecord dus toen ging Raoul het nog een keer doen en toen had hij weer het wereldrecord! Uit 
eindelijk had Raoul het record neer gezet. Je mocht een ballon heel mooi versieren en dan moest je 
en bakje maken en daar konden je knikkers in doen. En aan de ene kant stond er een stoel waar aan 
een vis draadje aan zat.  Op de ballon zat ook een stukje riet.  
Jasmijn Blok Groep 7 

Promotie Event Techniek  Alkmaar 
We waren met groep 7 naar pet in Alkmaar geweest. Het was heel leuk en ik ga nu vertellen wat je 
allemaal kunt doen. Dit is het eerste: je kon je eigen straaljager F-35 bouwen van karton het is een 
super cool 3D model. Ik ga nu weer over iets anders vertellen. Er was ook een tent (ja een echte 
zwarte tent) de rits moet dicht blijven voor het speciale onderzoek. Als de tent open ging dan moest 



 
je een:  labjas, speciale bril, haarnetje en handschoentjes er lagen allemaal aanwijzingen op het 
bewijs super spannend. Hier komt weer het volgende stukje verslag. Poe dit was zwaar je moest je 
eigen sleutelhanger/telefoon houder zagen. Je kreeg een houten plankje en er was een klein 
vierkantje op getekend dat moest je uit zagen met een zaag echt een hele dunne zaag als je het 
blokje er uit had gezaagd dan ging je hem glad maken door te schuren dan plak je er een mooie 
sticker op maakte je er een sleutel hanger aan en klaar is je mooie werkje. hier is nog een verslag. 
Wouw we vliegen gewoon weg met deze knutsel je kon je eigen zeppelin bouwen super cool en Sia 
had echt een super mooie zeppelin. En je moest een bakje weetje waarom nou omdat je een paar 
knikkers er in moest doen dan werd je zeppelin aan een draadje gedaan en als je de overkant 
bereikte dan mocht je de knikkers houden. Dit was mijn verslag ik hoop dat je het leuk vond. 
Door Sofie Staal groep 7. 
 
Ons hele klas ging naar: Promotie Event Techniek. we gingen best vroeg iedereen moest bij school 
om 8:00 zijn anders had je kans dat de bus zonder je ging. het was allemaal iets met techniek doen je 
kon dingen maken maar je kon ook metaal buigen.  Sommige hadden een straaljager gemaakt en 
sommige hadden een pistool van pijpjes gemaakt.  En nog veel meer andere dingen ik denk we een 
stuk of 15 dingen dat je kon doen.  Het was ook heel druk weetje waarom omdat we met nog een 
andere school gingen en in totaal was er misschien wel 100 leerlingen!!  Maar we zaten daar voor 
echt iets van 2 uur en we hadden geen eten en drinken. Je mocht je tas ook niet meenemen. En toen 
waren eindelijk weer op school toen gingen we eten en drinken. 

Promotie Event Techniek (pet) 

Vrijdag  20/10 in Alkmaar voor de herfstvakantie waren de kinderen van groep 7 naar  de promotie 
event techniek afgekort: pet. De kinderen hebben daar van alles geleerd zoals: hoe je een 
straalvliegtuig bouwt van karton ,sleutelhangers  zagen en tegelijkertijd een telefoonhouder, 
allemaal  leuke experimenten , zelfs motors uit elkaar halen en nog veel meer.  We waren met een 
bus vol kinderen en we zijn met alle kinderen plus alle snufjes terug gegaan. Het was een super leuke 
dag we hebben er ontzettend van genoten. Maar nu hebben ze herfstvakantie 
Noa Schuit uit groep 7 

 


