
 

Flessenpost De Branding, nummer 7,  1 december 2017 

Jarigen!!!  

 

Allemaal een heel fijne dag gewenst! 

Agenda voor de maand november en december 

Datum Activiteit 

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 

 

Nieuws vanuit de directie;  

Half december zult u als ouder een oudertevredenheidsenquête ontvangen. In deze enquête staan 

allerlei schoolspecifieke vragen waarin u kunt aangeven in hoeverre u tevreden bent over de school. 

Ik hoop dat u als ouder deze enquête zou willen invullen, zodat wij te weten komen waar wij als 

school mee door moeten gaan en/of welke aspecten nog beter zouden kunnen.  

Volgende week vrijdag denk ik u meer info te kunnen geven over de vervanging van Wystke (Wystke 

gaat na de kerst met zwangerschapsverlof) en de tweede kleutergroep. Nog even geduld dus….. 

Vandaag is er klassendoorbrekend geknutseld aan muziekinstrumenten die a.s. dinsdag (5 december) 

gebruikt kunnen worden. Leerkrachten en kinderen hadden er reuze zin in en waren blij met de 

ouders die vandaag een handje konden helpen. Super. Er heerste een gezellige sfeer en er is hard 

gewerkt. Hieronder een kleine impressie.  

Het kantoor/lerarenkamer is omgetoverd tot Schatkamer. Verboden voor kinderen staat erop. 

Spannend wat daar toch allemaal gebeurt. Dinsdag komen we het te weten. Aftellen…………. 

Hierbij wens ik u alvast een fijn, gezellig feest en blije kinderen!  

Lenneke 

Datum Naam  

2 december Engel Visser, 1/2 

5 december Manon van ’t Zand, groep 8 

6 december Darja Marcinkus, groep 1/2 

7 december Jelte Heeres, groep 5 

8 december Lotte Kriele, groep 8 

13 december Kesz Schoringhuis, groep 1/2 

14 december Stan de Laleijne, groep 7 

21 december Yara Biesboer, groep 7 

31 december Indy Caffin, groep 5 
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Alle ouders die vandaag mee hebben geholpen, heel hartelijk bedankt!! 

Luizen 

De luizenplaag is nog niet onder controle. Na overleg met de luizenbrigade zouden we u het volgende 

willen voorstellen. Uit eigen ervaring kunnen wij u vertellen dat het gebruik van een luizenzak voor 

jassen, mutsen e.d. toch een vermindering geeft van het aantal luizenmeldingen. De school zou graag 

willen werken met luizenzakken. In het plaatje kunt u zien hoe deze zak eruit ziet. Er zit een rits in, 

waardoor hij kindvriendelijk is. Wij kunnen het niet verplichten voor reeds ingeschreven kinderen, 

maar vragen met klem om er toch een aan te schaffen. De school kan de luizenzakken voor u 

aanschaffen, waardoor de kosten voor u iets zullen verminderen. De kosten zullen tussen de € 3,25 

en € 4,- liggen, afhankelijk van het aantal dat wij bestellen. Wij willen graag weten hoeveel wij er 

moeten bestellen. Om die reden vragen we u om aan te geven of u geïnteresseerd bent. Bij iedere 

klas hangt een intekenlijst. U kunt kiezen uit de kleuren blauw, groen of roze. U kunt ook een mailtje 

sturen naar branding@tabijn.nl met de naam van uw kind(eren) en de kleurkeuze.  

 

Leesmonitor 

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. 
Daarom doen we al een aantal jaren mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op 
school*. 
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 
•Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een digitale vragenlijst in. 
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•Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. 
Dit gebeurt op onze school in december 2017. 
In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we: 
•het leen- en leesgedrag van leerlingen 
•de leesmotivatie van leerlingen 
•de informatievaardigheden van leerlingen 
  
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen 
worden niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de 
database, deze worden alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van uw 
kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan 
de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden aan de directie. 
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden 
in een leesplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het dagelijks vrij 
lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de 
aanpak heeft opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen 
hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. 
Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. 
Meer informatie over de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl. Eventuele vragen kunt u 
stellen via monitor@debibliotheekopschool.nl. Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

Van de leesconsulente……  
 
Wat fijn dat het bibliotheek-systeem weer goed werkt, want vorige week was het erg druk in de 

bibliotheek! Er zijn namelijk weer allerlei mooie nieuwe boeken bij gekomen: Zoekboeken, 

prentenboeken, leesboeken, informatieve boeken. Ik ben de groepen langsgegaan om de boeken te 

laten zien en de leerlingen en leerkrachten zijn erg enthousiast. Vandaar de drukte toen het half 3 

was. 

Geef eens een boek cadeau… 

Het is weer een gezellige en drukke tijd. 

Voor Sinterklaas die nog op zoek is naar een leuk cadeau: Geef eens een boek! 

Hier volgen een aantal tips voor onder, midden en bovenbouw! 

Een heel grappig boek voor kinderen van 8 tot 10 jaar. Erg grappig met veel plaatjes. Geschikt voor 

kinderen met dyslexie. 

 

Met vriendelijke groet, Rian Koopman, leesconsulente vanuit de bibliotheek Kennemerwaard 
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Wie maakt de mooiste vredestekening? 

 

Groep 7 en 8 heeft meegedaan aan een wedstrijd, Wie maakt de mooiste vredestekening. Donderdag 

9 november kwamen twee leden van de Lionsclub Bergen, met de uitslag van de wedstrijd. Wij 

hebben een winnaar in ons midden. Tamara heeft gewonnen en haar poster mag mee naar de 

districtswedstrijd. Haar vader en moeder waren ook uitgenodigd en zij hebben samen met de gehele 

groep genoten van de meegebrachte taart. Anoek was tweede geworden. Hieronder ziet u impressie 

van deze verrassende boodschap.         

   

  

 

De volgende Flessenpost kun u verwachten op 15 december.  

Fijn weekend en tot maandag, Team De Branding 

 


