
 
 

Nieuwsbrief De Branding, nummer 1, 8 september 2017 

Jarigen!!! Wij feliciteren deze maand de komende kinderen;  

Datum Naam  

8/09 Summer, groep 8 

14/09 Dana, groep 5 

14/09 Amilia, groep 5 

17/09 Olivia, groep 1/2 

17/09 Thijs, groep 1/2 

20/09 Luuk, groep 3 

26/09 Ivy, groep 1/2 

27/09 Hugo, groep 4 

27/09 Tara, groep 1/2 

28/09 Cas, groep 8 

Allemaal een heel fijne dag gewenst! 

De volgende kinderen waren in de zomervakantie jarig; Jasmijn, Nova, Pleuntje, Laura, Floor, Thijs, 

Abel, Bram, Charlotte, Assunta, Noortje, Teuntje, Laura, Danique, Zoë, Raoul en Kiki. Wij hopen dat 

jullie een fijne dag hebben gehad en verwend zijn!      

 

Agenda voor de maand september; 

Datum Activiteit 

4 t/m 15 september KIVA lessen thema 1; groepsvorming 

25 t/m 29 september Ouder (kind)gesprekken 

De datum voor de ouder-informatieavond zullen wij volgende week met u delen.  

Even voorstellen;          

Ik stel mij graag even voor. Mijn naam is Lenneke Kerssens en ik ben per 1 augustus benoemd als 

nieuwe directeur van De Branding, de basisschool van uw kind(eren). Ik ben 43 jaar, woon samen en 

heb drie kinderen, Teuntje (13), Douwe (9) en Cato (7). Ik ben woonachtig in Castricum en 

opgegroeid in Akersloot. De afgelopen 6 jaar ben ik directeur geweest van een grote basisschool (640 

leerlingen) in een vinexwijk in Heemskerk. Dit heb ik met veel plezier, passie en tevredenheid 

gedaan. Het is voor mij een bewuste keuze om de overstap te maken naar een kleine dorpsschool, 

om nog intensiever samen te kunnen werken met een ieder die bij de school betrokken is, leerlingen, 

ouders en het team. Ik heb er veel zin in en heb vorige week samen met het team gewerkt om de 

school weer klaar te maken voor het nieuwe schooljaar.  



 
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt of iets wilt bespreken, maak ik daar graag tijd voor. 

Misschien lukt het niet direct, maar dan zoek ik graag met u naar een geschikt moment.  

’s Morgens sta ik bij de deur, afwisselend bij de hoofd - en kleuteringang, om u en de kinderen te 

begroeten. Op woensdag is mijn vrije dag en op maandag ben ik niet altijd bij de start van de dag 

aanwezig, vanwege directieoverleg bij Stichting Tabijn.      

 

Ik wens u en uw kind(eren) een fijn schooljaar! Hartelijke groet, Lenneke 

Nieuws vanuit de directie; 

Mijn eerste week als nieuwe directeur van De Branding zit er op. Ik kan terugkijken op een prettige, 

inspirerende week, waarin ik kennis heb gemaakt met u als ouder/verzorger, de leerlingen en de 

werkwijze van de school. Ik ervaar de sfeer op school en alle betrokkenen als prettig, hartelijk en 

behulpzaam. Binnenkort zal de eerste MR vergadering plaatsvinden en ook bij de eerste 

Ouderraadvergadering zal ik aansluiten.  

Deze week ben ik meerdere keren buiten geweest, tijdens de speelpauzes. Mijn 

verantwoordelijkheid als directeur ligt voornamelijk op het gebied van veiligheid, het onderwijs en 

beleid. Veiligheid is een voorwaarde om tot leren te komen en dus een speerpunt. Ik heb tijdens de 

pauzes buiten gelopen om het spelen te observeren, ben in de groepen geweest om daarover te 

spreken en met het team en de lunchouders de bevindingen besproken. Positieve gesprekken over 

veilig spelen en wat je kunt doen om dit te bereiken. Ook heb ik de kinderen gevraagd om een ieder 

die zij in en rondom de school tegenkomen met respect te woord te staan. Indien nodig spreek ik de 

kinderen aan. Veiligheid en respect moeten geborgd worden. Misschien kunt u als ouder hier thuis 

ook met uw kind over spreken, zodat ze een en hetzelfde verhaal horen. Alvast bedankt.  

Deze nieuwsbrief zal ik eens in de twee weken versturen. Indien er zaken zijn ik eerder met u wil 

delen, probeer ik dit op vrijdag te doen. Verder zult u informatie, die groep-gebonden is, ontvangen 

via de leerkracht van uw kind(eren). Indien u zaken mist of ideeën hebt wat betreft communicatie, 

dan horen wij dat graag. 

Groep 1/2 

Zoals u weet is de kleutergroep, t.o.v. vorig jaar, met een grote groep leerlingen begonnen. Twee 

groepen zijn samengevoegd. Er is gekozen voor ondersteuning door een ervaren onderwijsassistent, 

Marlies Laan. Marlies zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. Zij ondersteunt Aletta en 

Marlene bij de organisatie, de aandacht voor iedere leerling en het onderwijs. Vanaf volgende week 

komt Pien Admiraal, student van het Horizon College, op donderdag en vrijdag stagelopen. Fijn dat zij 

komt, zodat ook zij een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Deze week 



 
stonden Marlies en de leerkrachten samen op de groep, zodat ze de groep en de behoefte van 

individuele kinderen beter leerden kennen. Zij zullen toewerken naar een organisatie waarin de 

groepen (groep 1 en groep 2) op bepaalde momenten op de dag gesplitst wordt (tijdens 

speelwerktijd en de instructie). Marlene en Aletta werken momenten met de oudste leerlingen en 

Marlies met de jongsten (natuurlijk onder leiding van de leerkrachten). Volgende week starten zij 

met één aparte instructie per dag.  

Voordat de school uitgaat, vinden de kinderen het erg interessant dat alle ouders voor het raam 

staan en is soms hun aandacht weg. Wij zouden u willen vragen om achter de denkbeeldige lijn van 

de bomen te staan, zodat wij, totdat de school uitgaat, hun volledige aandacht hebben.  

’s Morgens willen wij om half 9 starten. Wij vinden het fijn als kinderen naar hun plekje worden 

gebracht en u even te zien. Zou u na het nemen van afscheid, vlot de klas willen verlaten? Dan 

kunnen wij op tijd beginnen en hebben wij de volledige aandacht van de kinderen.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Voor een school is het heel fijn om te weten hoeveel leerlingen er de komende jaren op school 

komen. Indien u nog een zoon of dochter onder de vier jaar heeft en hem of haar vanaf vier jaar op 

De Branding onderwijs wilt laten volgen, is het voor ons prettig als u ons dit laat weten (m.b.v. een 

inschrijfformulier). Ook als u dit hoort van kennissen of buren, kunt u hen dit laten weten. Hiermee 

kunnen we beter inspelen op de toekomst. 

Personele zaken 

Wegens het vertrek van Dieneke en Evelien en de uitbreiding met een extra groep, zijn er drie 

nieuwe leerkrachten bij ons werkzaam, Maaike Taylor (groep 3, fulltime) en Jamie Bakker (groep 6, 

fulltime) en een parttime leerkracht, Judith Peterink (groep 4, 1 dag). Zij zullen zich in de volgende 

nieuwsbrief kort aan u voorstellen.  

Wij zijn verheugd mede te delen dat Wytske in blijde verwachting is. Na de kerstvakantie gaat zij met 

verlof. Haar leerlingen en ouders zijn hierover ingelicht. De directie zal in samenwerking met Tabijn 

zoeken naar een geschikte vervanger.     

Marjolein Dijkstra (groep 5) is er vorig schooljaar uit geweest wegens ziekte. Gelukkig is zij weer van 

start gegaan, maar zal de dagen nog rustig opbouwen. Zij wordt de komende periode ondersteund 

door Jenny Brakenhoff.   

Chantal Huybers (groep 8) heeft in de zomervakantie een zware longontsteking gehad en is nog niet 

helemaal hersteld. Zij krijgt op ma/di ondersteuning van Aimee Créton en op woensdag van Jenny. 

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, horen we dat graag. 

Vandalisme 

In de vakantie zijn er jongeren en/of kinderen op het plein geweest, die tevens de schuur zijn 

binnengekomen. Er missen nu heel veel buitenmaterialen, die net voor de vakantie waren 



 
aangeschaft. Ook lagen er diverse materialen her en der verspreid over het plein. We zullen nieuwe 

materialen bestellen, het hekwerk nalopen en tevens aangifte doen. Indien u zaken opmerkt tijdens 

weekenden, avonden of vakanties, horen we dat graag.  

Informatie over KIVA 

 

Hiernaast ziet u welke onderwerpen er tijdens 

de eerste twee KIVA weken aan bod komen. 

Indien u meer wilt weten, over de lessen die in 

de groep worden gegeven, kunt u informatie 

halen bij de leerkrachten.  

 

Naschoolse activiteiten 

Op woensdagmiddag, van half twee tot half drie, worden er toneellessen gegeven op basisschool De 

Driemaster. Er worden flyers meegeven aan de leerlingen van groep 4 tot en met groep 8.   

 

Wij wensen u een heel fijn weekend en tot maandag! Team De Branding      


