Flessenpost

De Branding, nummer 11, 26 januari 2018

De volgende kinderen zijn de komende twee weken jarig!
Datum
22 januari
26 januari
27 januari
1 februari
2 februari
5 februari
11 februari
16 februari
17 februari
19 februari
21 februari
26 februari

Naam
Dean Jonkman, groep 3
Anoek Olijerhoek, groep 8
Kyon van den Brink, groep 5
Dieck Dekker, groep 1/2
Liz Wijker, groep 4
Nina van der Kolk, groep 7
Ijsbrand Plug, groep 4
Nina Zwenger, groep 1/2
Nader Yusuf, groep 3
Noa Schuit, groep 7
Mary Elyne Heere, groep 7
Meis de Graaf, groep 1/2

Agenda voor de maand januari/februari/maart
Datum
29 januari t/m 9 februari
1 februari
23 februari
26 t/m 2 maart
10 maart
12 maart
12 t/m 16 maart

Activiteit
CITO toetsen voor de groepen 2 t/m 8
Schaatsclinic voor de groepen 4 t/m 8
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Rapport 1
Schoolfotograaf
(driehoek) gesprekken

Nieuws vanuit de directie
Aanstaande maandag starten de CITO-toetsen voor de groepen 2 t/m 8. De toetsen die afgenomen
worden zijn; tempotoets Lezen (DMT), teksten lezen (AVI), begrijpend lezen, rekenen en spelling
(voor groep 7/8 ook de toets werkwoordspelling) . De toetsen neemt de school af om te kunnen zien
hoe de groepen en de individuele kinderen zich de afgelopen periode hebben ontwikkeld en wat dit
betekent voor ons onderwijs. Na deze twee weken worden de toetsen geanalyseerd, intern
besproken met directie en de intern begeleider en wordt het onderwijsaanbod bepaald voor de
volgende periode. Wij werken tevens met een schooloverzicht waarin alle data worden verwerkt en
er een schoolanalyse gemaakt kan worden door de directie en de intern begeleider. Vrijdag 23
februari, de dag voor de voorjaarsvakantie, is er een studiedag. Deze dag zijn alle kinderen vrij en
werkt het team aan bovenstaand verhaal. Na de voorjaarsvakantie zullen de leerkrachten u weer
uitnodigen een (driehoek)gesprek en ontvangt uw kind(eren) zijn of haar rapport.
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U kunt helpen om de school een rapport(cijfer) te geven. Heeft u de ouder-enquête nog niet
ingevuld? Het kan tot 5 februari. Uw mening telt!
Maandag starten we direct met de toetsen. Als het kan, zou het fijn zijn als de kinderen een goede
nachtrust maken, zodat zij uitgerust op school komen. Wij toetsen de komende twee weken iedere
dag van 08:30 tot 09:30. Het zou fijn zijn als er tijdens dit uur geen andere afspraken worden
gemaakt, voor bijvoorbeeld de tandarts of huisarts.
Volgende week donderdag 1 februari en vrijdag 2 februari ben ik naar mijn opleiding. Irina Ursem,
leerkracht groep 7, is deze twee dagen ambulant, als aanspreekpunt voor u, de kinderen en het
team.
Fijn weekend, Lenneke
Uitslag BSO enquête
In december heeft de school, in samenwerking met de MR, een behoeftepeiling gehouden onder alle
ouders van De Branding met als doel; peilen of er behoefte is aan een Buitenschoolse opvang (vooren naschoolse opvang) op de locatie van de school. Wij kunnen u berichten dat de uitslag positief is
en dat wij per 3 september starten met een eigen BSO. Vooralsnog kunnen wij starten met opvang
op de maandag, dinsdag en donderdag. De woensdag is nog onzeker, i.v.m. de norm van minimaal 6
kinderen en we dit aantal nog niet halen. Indien u opvang op de woensdag nodig heeft, laat dit dan
even persoonlijk weten aan de directie (mondeling of per mail), dan kunnen wij checken of het aantal
dat wij nu genoteerd hebben, klopt en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
De komende tijd hebben wij nodig om aan alle voorwaarden te werken en zullen wij u met regelmaat
berichten over de stand van zaken.

Aan het werk……..
Er wordt met regelmaat gewerkt rond en in het gebouw door de klusjesmannen van Tabijn. Als wij
zaken zien die stuk zijn, of ons zorgen maken over de veiligheid, geven wij dit door aan de afdeling
huisvesting van Tabijn en zij zorgen dan dat knelpunten verholpen worden. Zo zijn er onlangs
buitenlampen vervangen, is er een lekkage verholpen en een deurklink geplaatst. Laatst was er een
ouder die ons attendeerde op een ton in de voortuin, die gevuld was met water. Gevaarlijk voor
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jonge kinderen. De ton is reeds verwijderd. Als u zaken opvallen, geef het alstublieft door, dan
kunnen wij er iets mee.
Ook zijn wij nog steeds aan het opruimen. Een opgeruimde school geeft een opgeruimd gevoel, met
name voor prikkelgevoelige leerlingen (en teamleden).
Verbouwing
In de voorjaarsvakantie wordt de wand in de aula geplaats met daarin een deur met een raam. Het
grote raam is besteld en heeft een lange levertijd. Dit zal later geplaatst kunnen worden dan de
wand. Wij houden u op de hoogte.
Parkeerplaatsen voor werknemers van de school
De school moet ieder jaar parkeervergunningen aanschaffen voor het personeel en bezoekers, wat
de school veel geld kost. Aangezien de grond om de school eigen grond is, hebben wij, in
samenwerking met Tabijn, bedacht om drie parkeerplaatsen te realiseren voor het lokaal van groep
8. Binnenkort wordt hier aan gewerkt, zodat wij drie parkeervergunningen minder hoeven aan te
schaffen.
Luizenzakken
De luizenzakken zijn binnen. Indien u heeft aangegeven graag een luizenzak te willen, kunt u
langskomen bij de administratie of directie om er een op te halen. De kosten zijn € 3,75 per stuk.
Graag contant betalen alstublieft.
Leesprogramma BOUW; Effectief voorkomen van leesproblemen
Om tijdig te signaleren en te kunnen werken met risicovolle leerlingen, hebben we ervoor gekozen
om te gaan werken met het programma BOUW. BOUW is een uniek interventieprogramma waarmee
vroegtijdig aan leesproblemen bij risicoleerlingen (in groep 2 t/m 4) kan worden gewerkt. Het kind
leert en werkt twee keer per week op school met een tutor en werkt twee keer per week 15 min.
met het programma thuis (dit kan zijn met ouders, grootouders, de oppas). Op school zullen
taalvaardige kinderen uit groep 6 en 7 met de kinderen werken, 1 op 1. Zij worden opgeleid als tutor.
Ouders van deze leerlingen worden vooraf gevraagd of zij hiervoor toestemming geven. Of uw kind in
aanmerking komt voor het programma BOUW, hoort u van de leerkracht van uw kind. Binnenkort
komt er een voorlichtingsbijeenkomst. Ouders van de betreffende leerlingen krijgen hierover nog
informatie. Meer informatie kunt u krijgen van onze leescoördinator Irina Ursem.
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Letterfeest groep 3
Vandaag hebben de kinderen van groep 3 een feestje gevierd, omdat zij alle letters nu kennen en
kunnen gebruiken! Samen met ouders hebben zij een speurtocht gemaakt, door de school op zoek
naar de letters die zij nu kennen. Met alle letters konden zij een zin maken en daarmee op zoek naar
een verrassing . Het was een mooie afsluiting van een intensieve periode!

Paperplane contest groep 7
Groep 7 kreeg de opdracht om in teamverband een vliegtuig uit te maken door vouwen en
vervolgens te testen op het schoolplein. Het standaard vliegtuig, won, verrassend.
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Van de leesconsulente……….
De Nationale voorleesdagen gaan weer van start!
Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de ouders. Gelukkig zijn een
heleboel ouders het hier mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk in de
ontwikkeling van uw kind.
Wist u dat……
- Kinderen nooit te jong zijn om te worden voorgelezen.
- Voorlezen enorm belangrijk is, omdat het een band schept, de fantasie prikkelt en de kennis
van taal vergroot.
- Voorlezen maakt dat kinderen later zelf graag gaan lezen.
- Voorlezen een dagelijkse gewoonte zou moeten zijn, zowel thuis als op school. 15 minuten
per dag is een hele goede start
- Het plezier van het voorlezen vaak zit in de herhaling.
- Voorlezen nieuwsgierig maakt en helpt de wereld te ontdekken.
- Voorlezen de consentratie verhoogt.
- Kinderen die zelf kunnen lezen ook van voorlezen houden en zo vertrouwd worden gemaakt
met verhalen die nog te moeilijk zijn om zelf te lezen, maar waar ze wel veel plezier aan
beleven.
Op woensdag 24 januari beginnen de Nationnale voorleesdagen en dit jaar staat het boek: Ssssst!
De tijger slaapt…. centraal.
Op school zullen allerlei activiteiten plaats vinden:
Leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen gaan voorlezen aan de kleuters. Deze leerlingen hebben een
workshop gevolgd: Hoe kan ik een prentenboek voorlezen. In de komende week zullen zij kleine
groepjes kleuters gaan voorlezen.
De leesconsulente van de bibliotheek op school zal op dinsdag 30 januari het prentenboek van het
jaar komen voorlezen met het vertelkastje.
Ook in de bibliotheek van Castricum zijn veel leuke activiteiten te doen in het kader van het boek
Sssst de tijger slaapt:
-

Woensdag 31 januari 10.00: Voorlezen Sssst de tijger slaapt met babygebaren. (toegang
gratis)
Zaterdag 3 februari 10.30: Voorstelling poppentheater Belletje Sterk Ssst…de tijger slaapt.
(toegang 2,50 pp)
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-

Zaterdag 27 januari 10.30: Ballonnenfeest met Clown Niekie. (toegang 2,50)

Tot slot: Bent u op zoek naar voorleesinspiratie?
Wat dacht u van deze Prentenboeken toptien:

Heel veel voorleesplezier gewenst!
De volgende Flessenpost kun u verwachten op vrijdag 9 februari.
Fijn weekend en tot maandag, Team De Branding
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