
 
 

Nieuwsbrief De Branding, nummer 4, 13 oktober 2017 

Jarigen!!!  

Datum Naam  

13 oktober Kim Zwenger, groep 6 

15 oktober Kjeld Wijker, groep 5 

17 oktober Jim van der Kolk, groep 8 

19 oktober Bram Gouda, groep 6 

20 oktober Jitse Bruin, groep 3 

21 oktober Jaimie-Lynn Theunissen, groep 6 

22 oktober Lucy van Dasselaar, groep 6 

26 oktober Jalou van Nugteren, groep 3 

26 oktober James Harris, groep 5 

Allemaal een heel fijne dag gewenst! 

 

Agenda voor de maand oktober 

Datum Activiteit 

16 oktober Informatiemiddag groep 5 – 17:00 – 17:45 

17 oktober Informatiemiddag groep 8 – 17:00 – 17:45 

17 oktober Koffie-ochtend 08:30  

17 oktober Informatieavond groep 1/2 – 19:30 – 20:15 

19 oktober Informatiemiddag groep 4 – 17:00 – 17:45 

23 oktober t/m 27 oktober Herfstvakantie 

30 oktober Studiedag, leerlingen vrij 

 

De volgende keer zullen alle vakanties en de studiedagen nog een keer vermeld worden. 

 

 

 



 
Nieuws vanuit de directie; 

Vanmorgen heeft de eerste koffie-ochtend plaatsgevonden, met ouders van groep 1/2. Na een korte 

kennismaking zijn wij in groepen gaan spreken over een aantal vragen die ik als directie had 

opgesteld. Bedankt voor jullie betrokkenheid en feedback. Deze input is voor mij als directie 

belangrijk om naar de toekomst te kunnen kijken, samen met het team. De maandag na de 

herfstvakantie, 30 oktober, is er een studiedag. Deze dag zijn de kinderen vrij! Deze dag zullen wij als 

team inzetten voor onze groepsplannen, maar ook om te kunnen spreken over onze visie op 

onderwijs; Wat kunnen ouders van ons verwachten?, Wat willen wij als school uitstralen?, Waar zien 

wij verbeterpunten of knelpunten? Ik zal u dit jaar met regelmaat op de hoogte brengen van 

ontwikkelingen.  

De kuil op het kleuterplein is voor iedereen denk ik wel een doorn in het oog door het onkruid en de 

wildgroei van struiken en planten. Dit zal binnenkort weer netjes gemaakt worden, maar ik ben ook 

wel benieuwd of u als ouder ideeën hebt om het grootser aan te pakken. Het budget weet ik nog 

niet, maar dromen mag altijd.  

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 3 november. 

Fijn weekend, Lenneke 

Leerkrachtwissel  

Vorige nieuwsbrief hebben alle nieuwe leerkrachten zich voorgesteld. Helaas moet ik melden dat we 

deze week afscheid hebben genomen van Judith Peterink. Judith was werkzaam op de maandag, in 

groep 4. Er was weinig vertrouwen vanuit de directie. Bij klassenbezoeken was zichtbaar dat de grip 

van de leerkracht op de groep niet voldoende was. Dit ging ten koste van de rust, structuur en de 

effectieve leertijd. Wij wensen Judith een nieuwe, positieve ervaring op een andere plek.   

Gelukkig hebben we iemand gevonden die op de maandag ons team komt versterken. Hannie 

Piepers is reeds afgelopen maandag gestart. Wij wensen Hannie een fijne tijd toe op school. Hannie 

stelt zich hieronder voor; 

Mag ik me even voorstellen: mijn naam is Hannie Piepers. Ik ben geboren en getogen in Castricum. 
Al heel wat jaren ben ik met heel veel plezier werkzaam in het basisonderwijs, waarvan de laatste 20 
jaar op Helmgras (voorheen Toermalijn). Ik heb ervaring in bijna alle groepen. Van kleuters tot groep 
8. En eigenlijk vind ik het werken met alle leeftijden ontzettend leuk. Het belangrijkst vind ik dat 
kinderen zich veilig voelen in de groep en vooral met plezier aan het leren gaan. Daar doe ik mijn best 
voor. 
Nu ik voor een dag in de week op de Branding in groep 4 mag gaan werken, naast Wytske, is dat weer 
een mooie ervaring erbij. Afgelopen maandag was de eerste dag, dus de kop is eraf. Ik heb gemerkt, 
dat ik in een enthousiast, hard werkend team ben gekomen! 
Ik hou van korte lijntjes, dus mocht u vragen hebben, kunt u me altijd benaderen na schooltijd. 
 
Bedankt 

Wij merken dat kinderen en ouders op tijd op school komen en daardoor de lessen op tijd kunnen 

beginnen (half 9). Hiervoor wil ik u bedanken. Voor de rust en de verbinding is het belangrijk dat de 



 
groep compleet is als de leerkracht wilt beginnen. Als kinderen later binnenkomen verstoort dit het 

groepsproces. Daarnaast is het vervelend voor het kind dat te laat komt om informatie te missen bij 

de start van de dag. Dus nogmaals, heel fijn! 

Boekenmarkt 

Wat een ontzettende grote opkomst tijdens de jaarlijks terugkerende boekenmarkt. Ouders hadden 

de aula en speelzaal omgetoverd tot een griezelige plek, waarin van alles te doen, zien en eten was. 

Ouders, bedankt voor jullie creativiteit, enthousiasme en inzet. 

De opbrengst van de verkoop van de boeken was € 1400,-. Tien procent gaat naar de school, een 

prachtig bedrag om nieuwe boeken voor aan te schaffen. Bedankt! Volgende stukje heeft in de krant 

gestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Groep 1/2 van De Branding 

Griezelig eng! 

De Kinderboekenweek (woe 4 t/m 15 oktober) is vorige week woensdag griezelig eng van start 

gegaan op basisschool De Branding in Egmond aan Zee! ’s Morgens kwamen allerlei griezelig eng 

verklede leerlingen op school en de juffen zagen er ook vreemd en griezelig uit… 

De rillingen liepen je over de rug als je door de gangen liep! 

Van 12.00-13.00u was er de super druk bezochte Griezelboekenmarkt in de aula! Deze was door de 

Ouderraad en vrijwilligers van Jongerencentrum De Wal omgetoverd tot Griezelaula. Boekhandel 

Dekker en Dekker had uitgepakt met een grote boekenmarkt. Ouders hadden een spannende 

griezellunch gemaakt. Er was een griezelschminkkamer, griezel-voeldozen en leerlingen van groep 8 

deden de griezeldans! Het was super geslaagd! 



 
De Kinderboekenweek loopt t/m zondag 15 oktober. Een mooie gelegenheid om een mooi boek te 

kopen voor uw kind. Kinderen die een kwartier per dag lezen, scoren beter op school. Bij basisschool 

De Branding worden de hele week activiteiten georganiseerd. Zo komt leesconsulente Rianne 

Koopman bij groep 1/2 voorlezen. Zij is op dinsdagen in de schoolbibliotheek aanwezig en 

beschikbaar voor vragen en tips! 

Huishoudelijke mededelingen 

- Schoolfruit; Wij hebben ons weer aangemeld voor schoolfruit en hebben het positieve 

bericht ontvangen dat wij zijn ingeloot. Het project schoolfruit start op 13 november en 

duurt t/m 20 april. Drie keer in de week zal de school fruit ontvangen. Ik weet op dit moment 

nog niet welke dagen dit zullen zijn. Indien er meer bekend is, hoort u het.    

- Plaatsen van foto’s; indien u niet wilt dat uw zoon of dochter in de krant, op Social Schools of 

op de website komt te staan met een foto, laat ons dit dan even weten. Wij kunnen hier dan 

rekening mee houden.   

- Ouderbijdrage; Een groot deel van de ouders heeft de ouderbijdrage reeds betaald. Bedankt 

daarvoor. Indien u dit nog niet heeft gedaan, zou u dit dan kunnen doen?  

Informatiemiddagen 

Er hebben inmiddels al een aantal info-middagen plaatsgevonden. Wij zien een grote opkomst en 

gemotiveerde kinderen. Voor ons als team is dit moment heel waardevol. Bedankt voor uw 

aanwezigheid en betrokkenheid. Indien u op- of aanmerkingen heeft over de wijze waarop wij dit 

jaar de informatie organiseren, horen wij dat graag. Ook de positieve opmerkingen zijn welkom.  

Naschoolse activiteiten 

Er zijn weer naschoolse activiteiten bekend. In een extra bijlage bij de nieuwsbrief vindt u de 

cultuurgids, waarin naschoolse lessen worden aangeboden. Op de derde pagina vindt u het overzicht 

van de activiteiten.  

 

Fijn weekend en tot maandag, Team De Branding 

 


