
 

Flessenpost De Branding, nummer 6, 17 november 2017 

Jarigen!!!  

 
Allemaal een heel fijne dag gewenst! 

Agenda voor de maand november en december 

Datum Activiteit 

In de maand november Oudergesprekken  

10 november  Groep 1/2 Sint maarten lopen naar Stichting 
Zorgcentrum Agnes 

13 november Start KIVA periode 3 

5 december  Sinterklaasviering 

21 december Kerstviering (’s avonds) 

22 december Groep 5 t/m 8 om 12:15 vrij 

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

 

Vakantierooster 

Voorjaarsvakantie   23 t/m 2 maart 2018 

Paasweekend    30 maart t/m 2 april 2018 

Meivakantie    27 april t/m 11 mei 2018 

Pinksteren    21 mei 2018 

Zomervakantie    23 juli t/m 2 september 2018 

Studiedagen   vrijdag 23 februari 2018 (= de dag voor de voorjaarsvakantie)  

    Woensdag 27 juni 2018 

Nieuws vanuit de directie;  

Ik kan goed nieuws met u delen. Ik heb een aanvraag ingediend bij onze stichting, Tabijn, een 

aanvraag bij het groeifonds, vanwege de grootte van de kleutergroep. Dit plan moet aan bepaalde 

eisen voldoen. Ik kan u met veel blijdschap berichten dat het plan is goedgekeurd en dat wij voor een 

tweede kleutergroep een financiële bijdrage ontvangen.  

De volgende uitdaging moeten wij echter nog aangaan; 

- In een tijd van een lerarentekort een geschikte kandidaat vinden 

- Ons beraden over de verdeling van de twee groepen 

Datum Naam  

21 november Jenna Theunissen, groep 4 

27 november Dean Bout, groep 6 

27 november Rixt Brouwer, groep 6 

30 november Tamara Voorhamme, groep 8 



 
Het zoeken naar een geschikte kandidaat (tijdelijk, tot aan de Zomervakantie) zal ik in samenwerking 

met Tabijn opstarten. De verdeling van de huidige groep in twee groepen, zal ik samen met de 

leerkrachten en de Intern begeleider, Annie Bos, bespreken. Indien wij meer weten, of feedback 

nodig hebben op de verdeling die wij in ons hoofd hebben, laten wij het u weten.  

Het aanpassen van het gedeelte van de aula, waar Marlies werkt met de kleuters, moet nog 

gebeuren. Wij hebben voor het plaatsen van een raam vergunning gekregen. Het plaatsen van een 

wand heeft tijd nodig en ik weet nog niet op welke termijn dit realiseerbaar is. Wellicht pas na het 

starten van de tweede groep. Marlies heeft er al een prettige ruimte van gemaakt, met uitdagende 

hoeken, materialen en een prettige sfeer. De kinderen zijn reeds gewend om te leren en spelen in 

deze ruimte.  

De school is weer helemaal versierd naar het thema Sinterklaas. Ook wordt er achter de schermen 

hard gewerkt om een onvergetelijk feest te realiseren, op de 5e december. Bij deze wil ik de ouders 

van de ouderraad alvast bedanken voor hun inzet.  

Vorige week hebben wij met de hele school een brandoefening gehouden. De kleutergroepen 

hebben een nieuwe verzamelplek en ook de peutersschool is in deze oefening meegenomen. De 

ontruimingsoefening was gepland. Dit betekent dat wij van tevoren alle kinderen en leerkrachten 

hebben ingelicht. Wij waren tevreden over de tijd die het kostte om buiten op de verzamelplekken te 

komen. Wij hebben om die reden dan ook de kinderen een groot compliment gegeven. Wij zullen 

met regelmaat oefenen, ook onverwacht. Als uw kind(eren) met verhalen thuis komen, weet u waar 

dit vandaan komt.  

Lenneke 

 

Bericht van de leesconsulente….. 

Na een aantal weken is het dan eindelijk zover… 
Het uitleen systeem van de bibliotheek is weer up to date! 
Alle leerlingen zijn  te vinden in hun eigen groepen en ook alle kleuters die dit jaar gestart zijn zitten 
in het systeem. Er kan dus weer geleend worden zoals het hoort. 
 
Vanaf volgende week zullen er een heleboel nieuwe titels verschijnen in de bibliotheek. Deze boeken 
zal ik volgende week laten zien in de groepen, om ze daarna een plekje te geven in de kast. 
 
Afgelopen dinsdag hebben we een voorleesochtend gehad. Ik ben als consulente bij groep 1-2 
geweest om met het vertelkastje het verhaal: Welterusten kleine beer, voor te lezen.  
Veel ouders waren hierbij aanwezig om mee te genieten van het verhaal. Na het voorlezen hebben 
deze ouders koffie gedronken in de bibliotheek en is er uitleg gegeven over het belang van voorlezen 
en de werking van de bibliotheek. 



 
  
Dit weekend komt de Sint weer in het land. In de bibliotheek zijn veel boekjes te vinden over 
Sinterklaas. Ze zijn te vinden in de blauwe bakken die in het midden van de bibliotheek staan. 
 
 

                    
 

KIVA Wat gaan we doen de komende periode? 

Onderbouw 

Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en in de andere niet. 

Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een goede sfeer. Problemen worden er 

samen opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar manieren waarmee we kunnen 

voorkomen dat er geen kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is voor iedereen? 

 

KIVA thuis – idee voor de onderbouw 

Maak samen met jouw kind(eren) een portret van jullie groep (gezin). Vul een groot vel papier met 

foto’s, tekeningen en beschrijvende steekwoorden. Laat de ideeën uit je kind(eren) zelf komen. Hoe 

groot is jullie groep? Wat doen jullie allemaal samen? Wat vinden jullie belangrijk? Hang het portret 

op een mooie plek op! 

Bovenbouw 

Thema 3 staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Om betekenis te 

kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar diegene zijn of 

haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Jullie kinderen 

oefenen met het uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te zetten in ik-

taal en dit toe te passen in verschillende situaties. 

 

KIVA thuis – idee voor de bovenbouw 

Bedenk samen met jouw kind(eren) een lijst van 5 tot 10 emoties. Beeld vervolgens om de beurt een 

emotie uit. Welke emotie is er uitgebeeld? Waaraan kon je dat zien? 
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Schaatsen  

Vorige nieuwsbrief heeft u kunnen zlen dat wij een gratis schaatsclinic bij schaatsbaan De Meent 

hebben gekregen, voor de groepen 4 t/m 8. Bij de klassen hangen intekenlijsten voor ouders die deze 

dag zouden willen rijden. Het gaat om donderdag 1 februari 2018. Wij hopen op voldoende ouders 

die met ons mee willen, zodat de activiteit door kan gaan. En, u kunt uw eigen schaatsen ook mee 

nemen deze dag! 

Schoolfruit 

Het schoolfruit is inmiddels gestart. Het gezonde tussendoortje krijgen de kinderen op woensdag, 

donderdag en vrijdag. Wij zullen u op de maandagen, via Social Schools, bericht geven over welk 

fruit op welke dag wordt uitgedeeld. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, horen wij dat graag.  

Vanmorgen stond er in de krant een interessant artikel over het project Schoolfruit en werd er 

aangeven dat kinderen tegenwoordig te weinig groente en/of fruit eten. Richtlijn van het 

voedingscentrum voor de geïnteresseerden; 

 

 

De volgende Flessenpost kun u verwachten op 1 december.  

Fijn weekend en tot maandag, Team De Branding 

 


