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Extra Flessenpost De Branding, nummer 9, 22 december 2017 

De volgende kinderen zijn de komende twee weken jarig!  Alvast een heel fijne dag gewenst! 

 

Agenda voor de maand november en december 

Datum Activiteit 

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

29 januari t/m 9 februari CITO toetsen 

 

Kerstgroet;  

Het team van De Branding wenst u heel fijne feestdagen!  

Wij hopen dat de kinderen en u fijne dagen zullen beleven, met veel gezelligheid en ook een beetje 

rust. De afgelopen weken, vanaf Sint Maarten tot aan de kerst, was het voor de kinderen (en denk ik 

ouders) volop genieten, maar ook intensief. Rust lekker uit en wij zien elkaar weer in het nieuwe jaar! 

 

Hieronder een impressie van het fantastische kerstfeest en nog een paar mededelingen! Veel 

leesplezier! Na de vakantie zullen nog veel meer foto’s getoond worden op de schermen  (met 

dank aan Marlies de Graaff voor de foto’s en de kerstcommissie voor de fantastische organisatie) 

 

Datum Naam  

31 december Indy Caffin, groep 5 

1 januari Hala Alhamwi, groep 4 

4 januari Yvaine Blok, groep 4 

5 januari Stijn Jonker, groep 1/2 

7 januari Thomas Kriele, groep 5 

8 januari Melrose van der Spek, groep 5 
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Het was smullen!!! Alle ouders heel hartelijk bedankt voor al het lekkers  

Nieuwe collega’s 

Na de vakantie starten Marieke Veldt (groep 4) en Mineke Ramaker (groep 1/2). Wij wensen hen en 

de kinderen een goede start en een plezierig en leerzaam tweede helft van het schooljaar.  

Marieke zal maandag direct in groep 4 starten. Haar ziet u op de maandag, dinsdag en woensdag. 

Hannie werkt de donderdag en vrijdag in groep 4 en zal op maandag Chantal ondersteunen in groep 

8. Hannie heeft veel ervaring in groep 8, dus wij zijn blij met haar kennis en ervaring die zij zal 

meebrengen.   

Luizen 

De luizenzakken zijn besteld. Om de kosten laag te houden (€ 3,75,- per luizenzak) moeten we een 

bestelling doen van 50 stuks per kleur. Echter, er waren te weinig aanmeldingen voor roze. Om die 

reden hebben wij moeten besluiten alleen groene en blauwe zakken te bestellen. Wij hopen op uw 

begrip. Als ze binnen zijn kunt u er een komen ophalen bij de administratie, directie of de 

peuterspeelzaalleidsters. Wij houden u op de hoogte.   
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Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie van de leesconsulente. De volgende Flessenpost kun 

u verwachten op 12 januari.  

Fijn weekend en tot maandag, Team De Branding 

  

 

Van de leesconsulente; Leesbingo in de groepen 3, 4 en 5  

Fijn, het is bijna kerstvakantie! Gezellig met familie bij elkaar bij de kerstboom, lekker uitrusten thuis 
of op een andere plek. Toch is het belangrijk voor de groepen 3 t/m 5 om te blijven lezen in de 
vakantie.  
Uit ervaring weten we dat als kinderen langer dan een week vakantie hebben en ze even stoppen 
met het  lezen, ze zomaar een leesniveau terug kunnen zakken. Dat is natuurlijk zonde! Daarom 
hebben  we een spel gevonden dat de kinderen motiveert om te lezen in de kerstvakantie: de Kerst 
Leesbingo. 
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 5 hebben een bingokaart gekregen . Op deze bingokaart staan 
een heleboel verschillende plekken om te lezen: In je bed, met je knuffel, op de grond , onder de 
kerstboom enz. Ook zijn er  2 lege hokjes, daar kunnen de kinderen zelf een bijzonder plekje invullen, 
misschien wel n de sneeuw!  
Elke keer als de kinderen 10 minuten gelezen hebben op zo’n plek mogen ze een kruisje zetten op de 
bingokaart. Wie heeft na de vakantie zijn bingokaart vol? De kinderen die dat lukt verdienen en prijs. 
Als u een mooie foto heeft van uw lezende kind ontvangen wij die graag! 
 
Op deze manier hopen we de kinderen te stimuleren om elke dag even te lezen, zodat het leesniveau 
na de vakantie niet is terug gezakt. Wilt u uw kind helpen in de vakantie? 
We wensen alle kinderen veel leesplezier, een hele fijne kerst vakantie en hopelijk BINGO! 
Tot in het nieuwe jaar! 
 
Op de volgende pagina ziet u de leesbingo-kaart! Veel plezier! 
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Als je 10 minuten hebt gelezen mag je een kruisje zetten in het vakje. 

Is jou kaart vol na de vakantie, dan heb je BINGO!!! 

Neem je kaart weer mee naar school. 
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