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Flessenpost De Branding, nummer 10, 12 januari 2018 

De volgende kinderen zijn de komende twee weken jarig!   

 

Agenda voor de maand januari/februari 

Datum Activiteit 

29 januari t/m 9 februari CITO toetsen voor de groepen 2 t/m 8 

23 februari Studiedag 

26 t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

 

Op de website staat de 17e januari als studiedag vermeld. In een eerdere Flessenpost is aangegeven 

dat deze vervalt en daarvoor in de plaats een dag in juni wordt gepland. Onze excuses voor de 

verwarring!  

Data van de twee resterende studiedagen; 

Vrijdag 23 februari 2018 (= de dag voor de voorjaarsvakantie)  

Woensdag 27 juni 2018 (woensdag 17 januari vervalt dus!!) 

Nieuws vanuit de directie 

Allereerst de beste wensen. Ik hoop dat u twee fijne, gezellige weken hebt gehad, met uw gezin, 

familie en vrienden en goed het nieuwe jaar bent begonnen.  

Zoals hierboven is aangegeven, is de studiedag van 17 januari verplaatst en stond dit nog wel als dag 

vermeld op de website. Aan de website was ik nog niet aan toegkomen. Maandag gaat Marielle de 

Ridder hier een start mee maken. Wij hopen de informatie op de site snel volledig te maken.   

De twee aparte kleutergroepen hebben hun eerste week achter de rug. Het was voor iedereen 

allemaal even wennen w.b.t. brengen, halen en de doorgang naar een volgend lokaal. Voor ouders 

die van het lokaal van Marlene/Aletta naar groep 3 t/m 8 moeten, wij zullen de kuildeur openzetten, 

zodat u niet via de het lokaal van de tweede kleutergroep hoeft te lopen.  

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de wand en het raam. 

Indien ik meer weet, laat ik dit u weten. Helaas nog even geduld.  

Eind van deze maand vinden de twee toetsweken plaats, voor de groepen 2 t/m 8. Voor ons een 

belangrijk meetmoment, dat ons informatie geeft over de afstemming van ons aanbod, voor de 

volgende periode. De studiedag van vrijdag 23 februari gebruiken wij om de toetsen te analyseren, 

het aanbod te bepalen en voor het schrijven van de eerste rapporten.  Na de voorjaarsvakantie zullen 

de driehoeksgesprekken plaatsvinden en delen wij met u de toetsresultaten. Wij hopen dat de 

Datum Naam  

22 januari Dean Jonkman, groep 3 

26 januari Anoek Olijerhoek, groep 8 

27 januari Kyon van den Brink, groep 5 



 

Basisschool De Branding, Professor van Kleefstraat 19, 1931 BL, Egmond aan Zee, 072-5069995 
 

kinderen zich de afgelopen periode goed ontwikkeld hebben en zullen de weken tot aan de toetsen 

aangeboden kennis herhalen.  

Aanstaande maandag ben ik niet aanwezig i.v.m. het directeurenberaad en donderdag ben ik afwezig 

i.v.m. het herregistreren voor het schooleidersregister. Op dinsdag en vrijdag ziet u mij bij een van de 

vele ingangen van de school   

Fijn weekend, Lenneke 

Kantorenruil 

Aangezien het directiekantoor tevens de lerarenkamer is geworden, hebben wij een kantorenruil 

gedaan. U kunt Gerarda de Waal (administratie, aanwezig op maandag- en donderdagochtend) 

vinden in de lerarenkamer, Annie Bos (intern begeleider, ambulant op dinsdag en woensdag) in het 

kantoor van de administratie en Lenneke Kerssens (directeur, hele week aanwezig m.u.v. de 

woensdag) in het kantoor van de intern begeleider.   

Even voorstellen;         

Marieke Veldt, leerkracht groep 4 

Vanaf januari ben ik een nieuw gezicht in de school. Mijn naam is Marieke 

Veldt en ik ga op maandag, dinsdag en woensdag  lesgeven in groep 4 terwijl 

juf Wytske geniet van haar zwangerschapsverlof. 

Ik ben geboren en getogen in Akersloot en ik ben uiteindelijk gaan 

(samen)wonen in Heemskerk. Hier woon ik met mijn vriend en inmiddels 3 

kinderen. Ik heb 13 jaar met plezier gewerkt voor het bestuur Zaan Primair, 

waarvan de laatste 8 jaar op OBS Herman Gorter te Zaandam. Na zoveel jaar werd het voor mij tijd 

voor een nieuwe uitdaging. Zodoende solliciteerde ik bij Tabijn en mag ik op de Branding aan de slag. 

Ik heb er heel veel zin in en ga er een gezellige, leerzame tijd van maken!  

 

Groet, Marieke 

 

Mineke Ramaker, leerkracht groep 1/2        

Ik wil mij graag aan u voorstellen  Mijn naam is Mineke Ramaker en ik ben sinds 1 januari werkzaam 

bij Tabijn. Ik ben 62 jaar oud, getrouwd met Wietze Jan en heb twee volwassen kinderen, Matthijs 

(26) en Bernadette (25). Ik ben geboren en getogen in Castricum, maar ik woon al meer dan 30 jaar 

in Alkmaar. In mijn vrije tijd doe ik aan crossfit en ben ik te vinden in het juryblok voor de 

schaatswedstrijden op De Meent. Daarnaast lees en teken ik graag. In de afgelopen jaren ben ik 

werkzaam geweest op verschillende scholen in Alkmaar in verschillende functies, maar het bleef 

kriebelen om weer gewoon les te geven in de onderbouw.  Ik ben ooit begonnen als 
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kleuterleidster en daar ligt nog steeds mijn hart. Daarom ben ik erg blij dat ik op De Branding de 

tweede kleutergroep mocht starten, samen met Jenny. Dit is terug naar mijn “roots’.  Ik hoop het 

komende halfjaar samen met Jenny de kinderen een fijne schooltijd te geven. 

 

Tevredenheidspeiling 

Aanstaande maandag wordt er een enquête uitgezet om de mate van tevredenheid van u en de 

leerlingen uit groep 6 t/m 8 te kunnen bepalen. In een ander bericht dat ik vandaag via Social Schools 

met u deel, kunt u de specifieke informatie vinden. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 à 10 

minuten. Wij hopen dat velen van u de tijd ziet om de enquête in te vullen, zodat wij weten waar u 

tevreden over bent of wat volgens u (nog) beter kan. De leerlingen uit de bovenbouw vullen de 

vragenlijst op school in. U ontvangt via het andere bericht in Social Schools, een inlogcode, om de 

vragenlijst digitaal, in te vullen. Indien u het liever op papier invult, kunt u een exemplaar bij de 

directie en/of administratie opvragen.   

  
De volgende Flessenpost kun u verwachten op vrijdag 26 januari.  

Fijn weekend en tot maandag, Team De Branding 

 


