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Flessenpost De Branding, nummer 13, 23 februari 2018 

De volgende kinderen zijn de komende weken, t/m 16 maart, jarig!   

 

 

Agenda voor de maand maart/april  

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 

14 maart STAKINGSDAG 

19 t/m 23 maart Week van de Lentekriebels 

29 maart Paasfeest op school 

30 maart Vrije dag i.v.m. Goede Vrijdag 

2 april Vrije dag i.v.m Pasen 

4 april  Open dag Basisschool De Branding 

11 april Bijeenkomst n.a.v. enquête (08:30 – max. 
10:00) 

17 april t/m 19 april CITO eind toets 

17 april t/m 19 april Entreetoets groep 7 

20 april Koningsspelen 

27 april t/m 13 mei Mei vakantie 

     

Nieuws vanuit de directie 

U heeft vast al vernomen dat er weer stakingsacties zijn in het Primair Onderwijs. Dit keer hebben de 

vakbonden uitgeroepen tot een Estafettestaking. Na Noord-Nederland is 14 maart Noord-Holland 

aan de beurt. Tabijn staat achter de actie en heeft besloten alle scholen van de Stichting te sluiten. 

Dus ook De Branding. Tabijn maakt zich zorgen over de toekomst, w.b.t. het budget dat vanuit het 

ministerie wordt toegekend aan het verlagen van de werkdruk in onderwijs (het toegekende budget 

is een mooie eerste handreiking, maar is niet genoeg) en over het tekort aan personeel. De school is 

dicht en de leerkachten werken deze dag niet. Verdere informatie van het College van bestuur vindt 

Datum Naam  

26 februari Meis de Graaf, groep ½ 

2 maart Nienke Visser, groep 5 

3 maart Rosa de Graaff, groep 5 

3 maart Amy Schuit, groep 5 

11 maart Juul Rasch, groep 1/2 

12 maart Jaimy Kolk, groep 1/2 

16 maart Quinn Westphal, groep 4 
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u in de aparte bijlage in Social Schools. De oudergesprekken, die op deze dag ingepland zijn, worden 

verschoven naar een andere woensdag. De leerkracht van uw kind informeert u hierover.     

Vandaag is de voorjaarsvakantie begonnen voor de leerlingen. Na hard werken even ontspannen, op 

de schaats, de ski’s of wellicht in de zon. Wij wensen hen fijne dagen! 

Hierboven vindt u de agenda voor de maanden maart en april. Maanden die vol staan met 

activiteiten, twee vrije dagen i.v.m. Pasen en de meivakantie die op vrijdag 27 april start met 

Koningsdag. De groepen 7 en 8 werken toe naar een belangrijk toetsmoment, groep 8 de CITO 

eindtoets en de groep 7 naar de Entreetoets. Voor groep 8 betekent de eindtoets een extra 

meetmoment om te bekijken of het niveau dat zij tot nu toe behaald hebben, nog bijgesteld moet 

worden. Op basis van de Entreetoets van groep 7 worden de voorlopige adviezen gegeven en geeft 

het hen inzicht waar zij nog aan kunnen werken tot aan eind groep 8.  

De ouderenquête was voor ons als team ook een soort van toets. Wij werden door u en de leerlingen 

van de groepen 5 t/m 8 beoordeeld op diverse aspecten, van veiligheid tot aanbod en aanpak. De 

uitslag van de enquête is inmiddels binnen. 12 maart staat er een MR vergadering gepland waarin de 

enquête wordt besproken. Daarna zal ik het met u delen, in een bijlage van de Flessenpost van 16 

maart. Graag ga ik met ouders in gesprek over de rapportage. Wat zijn positieve punten en kunnen 

we verder uitbouwen, welke aanbevelingen heeft u betreft de knelpunten uit het rapport. Er zijn 

knelpunten gemeld en ook een aantal ouders die aangaven minder tevreden te zijn over de school. 

Indien u zin en tijd heeft om met de school in geprek te gaan, nodig ik u van harte uit op woensdag 

11 april om 08:30. Ik kan u wel alvast verklappen wat de rapportcijfers zijn (en daar zijn wij heel blij 

mee); 

 Leerlingen geven de school een 8,2 

 (het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen in de referentiegroep – 270 metingen onder 

 leerlingen van vergelijkbare scholen – aan hun school geven is een 8,1) 

 Ouders geven de school een 7,6  

 (gemiddelde rapprtcijfer dat ouders in de referentiegroep – 270 metingen onder 

 vergelijkbare scholen -  aan de school van hun kind geven is een 7,5) 

 Teamleden geven de school een 8,1     

 (het gemiddelde rapportcijfer dat de medewerkers in de referentiegroep – 270 metingen 

 onder medewerkers van vergelijkbare scholen – aan hun school geven is een 7,7) 

Fijne (vakantie)week en tot maandag 5 maart, 

Lenneke     

Verbouwing, het schoolplein en parkeerplekken 

In de voorjaarsvakantie wordt de muur in de aula geplaatst. Hier zijn wij heel blij mee. Op het raam 

moeten we daarna nog een paar weken wachten, voordat het geplaatst wordt. Er wordt hard 

gewerkt om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Wij hopen op uw begrip.  

De planning is dat in de meivakantie het schoolplein van de kleuters/peuters wordt aangepakt. De 

kuil wordt dicht gemaakt en gelijk gemaakt met het al bestaande plein. Er wordt een nieuw 
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speeltoestel geplaatst en een boom, om schaduw te creëren. Het kan zijn dat we tegen die tijd 

vragen om ouderhulp voor het plaatsen van het toestel. Wij houden u op de hoogte.  

Het creëren van parkeerplaatsen voor het personeel op het terrein van de school loopt vertraging op 

door de vorst. Voorlopig worden er platen neergelegd, zodat parkeren toch mogelijk wordt gemaakt.   

Hooggeëerd bezoek 

Zoals hierboven beschreven zijn de leeringen van groep 7 en 8 hard aan het werk om te te werken 

aan een vervolgstap richting het Voortgezet Onderwijs. Om hen te belonen voor hun inzet en om hen 

na te laten denken over mogelijke dromen die zij later uit willen laten komen, hebben wij een 

bekende Nederlander uitgenodigd, die zijn droom heeft waargemaakt. Serdar Gözübüyük, 

scheidsrechter uit het betaald voetbal (KNVB, FIFA en UEFA), heeft afgelopen dinsdag een bezoek 

gebracht en is in gesprek geweest met beide groepen. Twee kinderen uit groep 7 hebben over zijn 

bezoek en hetgeen zij hebben meegenomen uit zijn verhaal, een stukje geschreven. 20 maart komt 

Serdar voor een tweede keer naar Egmond aan Zee. De kinderen kijken hier alweer naar uit.  

   

     

 

 

 

 

Dinsdag 20/2/2018 was Serdar Gözübüyük bij ons op bezoek. Hij had veel te vertellen over zijn 

sport. Zijn sport is scheidsrechter. Hij vertelde dat het net zo veel werk is als een normale 

voetballer maar dan nog even anders. Hij vertelde over zijn jeugd. Mensen zeiden tegen Serdar 

dat hij nooit scheidsrechter zou worden. Maar dat was wel zijn droom dus hij is gewoon 

doorgegaan om scheidsrechter te worden. En ja hoor hij is nu een van de beste scheidsrechters. 

Hij vertelde ook over respect op het veld. Je moest ook dingen onthouden voor de volgende 

keer en dat was respect, sportiviteit en fair play. Jasmijn Blok, groep 7 

Dinsdag 20/2/2018 was Serdar Gözübüyük in onze klas. Hij was aardig en vooral leerzaam, hij 

had veel te vertellen over pesten. Hij had veel over respect en ook over zijn jeugd. Dat hij werd 

gepest omdat hij een droom had om een scheidsrechter te worden. Maar omdat hij gepest werd 

kreeg hij steeds meer zelfvertrouwen en meer motivatie om een scheidsrechter te worden en hij 

vertelde ook veel over zijn beroep. En dat hij vroeger in de klas zat met 23 mensen en er zijn er 

maar drie doorgegaan om hun droom uit te laten komen. Zijn boodschap was: volg je dromen en 

laat je niet gek maken door anderen. Sam Tielrooij, groep 7 
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    Groep 8 met Serdar 

 

 

    Groep 7 met Serdar 
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Bericht vanuit de Paaswerkgroep 

Denkt u nog aan het sparen van schoenendozen? Deze zijn bedoeld voor de Paaslunch. Elk kind 

maakt voor een ander kind een Paaslunch en geeft dit in een versierde schoenendoos. Deze dozen 

mogen dus thuis bewaard blijven. Verdere informatie over de paaslunch volgt later. 

  
De volgende Flessenpost kun u verwachten op vrijdag 16 maart.  

Fijne vakantie en hopelijk veel schaatsplezier, Team De Branding 

        


