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Flessenpost De Branding, nummer 14, 30 maart 2018 

De volgende kinderen zijn de komende weken, t/m 31 maart, jarig!   

 

Agenda voor de maand maart/april  

Datum Activiteit 

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 

Misschien is het u wel opgevallen, dat ik deze hele week afwezig ben geweest. Na de griep ben ik 

gevallen op mijn hoofd en heb ik last van zware hoofdpijn. Fysio en rustig aan doen is het 

doktersadvies, vandaar dat ik deze hele week thuis ben gebleven. Ik hoop maandag weer te starten, 

want mis mijn ritje naar Egmond en het werken op onze prachtige school. Het nieuws in de 

Flessenpost zal deze week om die reden summier zijn.  

Maandag wil ik aanwezig zijn i.v.m. de groepsbesprekingen. Dit zijn gesprekken tussen de leerkracht, 

de intern begeleider en directie over de resultaten van de CITO toetsen van januari. Op basis van een 

analyse van de leerkracht en de directie/IB, gaan wij kijken of we met het aanbod voor de groep het 

resultaat hebben bereikt dat wij als doel hebben gesteld. Tevens kijken we naar individuele 

leerlingen. Er is voor deze dag een invaller geboekt die hopt van klas naar klas, om de leerkrachten 

ieder een uur te vervangen. Dan bent u op de hoogte.  

Afgelopen periode heeft het team gesproken over de visie en missie van De Branding. Wat willen we 

u als ouder beloven, wat willen wij met onze leerlingen bereiken? Aandacht voor elk kind is een 

Datum Naam  

22 maart Maud Groen, groep 4 

28 maart Laurenza Damen, groep 8 

31 maart Billie Holtman, groep 3 
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waarde die voor ons heel belangrijk is en waar wij dit jaar hard aan werken. Ik hoop dat de 

driehoeksgesprekken een bijdrage hebben geleverd aan die waarde en dat u merkt dat hier onze 

focus op ligt. Indien u daar een andere mening over heeft of een positief voorbeeld over kunt geven 

hoor ik dat graag.  

Aangezien ik wat minder aanwezig ben op school, maar wel bereikbaar wil zijn voor u, indien nodig,  

kunt u mij altijd mailen l.kerssens@tabijn.nl.     

Hopelijk tot maandag en een fijn weekend, Lenneke     

Oproep hulp kleuterplein 

Wij zijn op zoek naar een aantal handige, sterke (groot)ouders of andere familieleden, die een dag 

zouden willen helpen om het bedrijf, waarbij wij een nieuw speeltoestel hebben gekocht, te 

assisteren bij het plaatsen daarvan. Door het toetsel te plaatsen met behulp van bekenden, besparen 

wij kosten.  

We hebben twee dagen als optie genomen, namelijk zaterdag 12 mei of maandag 14 mei, aanvang 

om half 9 en het zal ongeveer 6 uur in beslag nemen. Op basis van het aantal aanmeldingen, kunnen 

wij beslissen welke dag het wordt. Zou u willen en kunnen helpen op een van deze twee dagen, dan 

kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind of bij de directie.  

Hoe het plein eruit komt te zien, blijft nog even een verrassing. Wij kunnen wel verklappen dat het 

past bij Egmond en de naam van de school      

De week van de lentekriebels  
 
Aanstaande maandag start de week van De Week van de Lentekriebels. Alle groepen van De 

Branding doen hieraan mee. De week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het 

basisonderwijs en is van 19 t/m 23 maart 2018. Deelnemende scholen geven een week lang les over 

weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

Aandacht voor seksuele vorming op basisschool, waarom?  

Kinderen staan nog heel erg open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de 

onderbouw, nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over 

hebben. Door al op jonge leeftijd te praten over dit onderwerp, raken kinderen vertrouwd met 

het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee, waar ze later veel 

aan hebben: 

 Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit 

 Ze ontwikkelen normen en waarden 

 Ze worden weerbaarder 

 Ze leren respectvol met elkaar om te gaan 

Indien u nog vragen en/ of opmerkingen heeft over dit project, kunt u terecht bij de leerkracht van 

uw kind(eren). Maandag starten wij met een gezamenlijke aftrap, met alle leerlingen, in de aula.  
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Open dag 4 april 

Woensdag 4 april wordt er een open dag gehouden voor geïnteresseerde ouders. De oudste 

leerlingen van het gezin krijgen een flyer mee naar huis. Indien u er geen bezwaar tegen heeft, zou u 

die misschien voor het raam willen hangen?  

  
De volgende Flessenpost kun u verwachten op vrijdag 30 maart. Fijn weekend, Team De Branding
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