
 
 

Nieuwsbrief De Branding, nummer 3, 29 september 2017 

Jarigen!!! Wij feliciteren in de maand oktober de volgende feestvarkens en het zijn er heel wat;  

Datum Naam  

2 oktober Milena Wijn, groep 4 

3 oktober Sofie Staal, groep 7 

4 oktober Derk de Graaff, groep 3 

4 oktober Emma Zwart, groep 6 

4 oktober Tibbe Kager, groep 1/2 

6 oktober Roy Schuit, groep 4 

6 oktober Floortje Wegbrands, groep 6 

10 oktober Tess van Gent, groep 6 

12 oktober Bodyl van Tol, groep 6 

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 en lekker verwend worden! 

 

Agenda voor de maand september/ oktober; 

Datum Activiteit 

4 oktober Start kinderboekenweek – verkleed naar school 

5 oktober  Staking PO, leerlingen vrij 

9 oktober Informatiemiddag groep 7 – 17:00 – 17:45 

10 oktober Informatiemiddag groep 6 – 17:00 – 17:45 

12 oktober  Informatiemiddag groep 3 – 17:00 – 17:45 

13 oktober Koffieochtend groep 1/2 

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 – 20:1 

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

17 oktober Informatieavond groep 1/2 start; 19:30  



 
23 oktober t/m 27 oktober Herfstvakantie 

30 oktober Studiedag, leerlingen vrij 

 

Nieuws vanuit de directie; 

Inmiddels zijn de ouder- en kind-gesprekken achter de rug. Dit gesprek vormt de basis voor de 

komende periode en hiermee kunnen wij, de school en u als ouder, het kind ondersteunen. Ik hoop 

dat u een prettig ‘Driehoekgesprek’ heeft gehad (ouder – leerling – leerkracht) en de belangrijkste 

zaken zijn besproken. Indien u meer tijd had willen hebben, kunt u altijd op een ander moment een 

gesprek aanvragen, met of zonder uw kind.   

Als directie is het voor mij belangrijk om de kinderen te leren kennen, de werkwijze van de leerkracht 

te zien en de doorgaande lijn te bewaken. Ik doe met regelmaat klassenbezoeken en loop ook buiten 

tijdens pauzes. Ik zie een positieve ontwikkeling wat betreft gedrag van leerlingen en taakgerichtheid 

van de kinderen. Er wordt hard gewerkt, samengewerkt en successen worden gevierd. Vanmorgen 

konden alle lessen precies om half 9 beginnen, alle kinderen waren op tijd! Bedankt daarvoor. 

Aangezien Egmond aan Zee geen bibliotheek heeft, is er een bibliotheek ingericht in de aula van de 

school. Dit in samenwerking met onze lees-consulent van de bibliotheek, Rian Koopman. Zij werkt 

samen met de school om kinderen te enthousiasmeren voor het lezen. Lezen is de meest belangrijke 

vaardigheid om succes te kunnen hebben op school. Het is een vaardigheid die in alle vakken nodig 

is. Er zijn kinderen die van jongs af aan graag lezen, andere kinderen hebben hier meer begeleiding 

bij nodig, van de school en vanuit thuis. Verder in de nieuwsbrief vindt u informatie vanuit de 

leesconsulent over leesmotivatie. Binnenkort komt zij in groep 1/2 voorlezen. Ouders zijn dan 

welkom om te komen kijken. U krijgt hiervoor nog informatie.  

4 oktober start de Kinderboekenweek, met een uitdagend onderwerp, “griezelen”. U bent 

aanstaande woensdag van harte welkom van 12:00 tot 13:00.  

Irina, leerkracht groep 7, is de taalcoördinator van De Branding. Zij begeleidt het team bij het 

behalen van doelstellingen, geeft advies aan leerkrachten rondom aanpak (middels klassenbezoeken) 

en kan u als ouder ook adviseren rondom lezen. Schroom niet . 

 

Zoals ik reeds eerder vermeldde, zijn er een zestal nieuwe medewerkers op De Branding. Onderaan 

deze nieuwsbrief vindt u onder het kopje ‘Even voorstellen’, een kleine kennismaking. 

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 13 oktober (tenzij er eerder zaken zijn die 

gedeeld moeten worden).  

Fijn weekend, Lenneke 



 
Nieuws over groep 1/2, vanuit de directie 

Inmiddels zijn er vier weken voorbij en kan ik zeggen dat de onderbouwleerkrachten hun draai 

hebben gevonden. Zij werken momenteel met een grote groep leerlingen, 33 kleuters, maar met de 

ondersteuning van Marlies, de onderwijsassistent, heerst er rust en kunnen zij de oudste en jongste 

kleuters de aandacht geven die zij nodig hebben. Zij starten de ochtend met de gehele groep, maar 

gaan daarna uiteen voor een instructie in een kleine kring. Ook het spelen en werken wordt op 

momenten apart gedaan. Marlies heeft een prachtige ruimte ingericht, verbonden met het 

klaslokaal, waar een groep kinderen kan spelen en werken onder haar toezicht en die van de 

leerkrachten. De groep groeit verder tot 35 leerlingen in december en in januari starten nog eens 4 

leerlingen.  

Ik heb begrepen dat sommigen van u zich wel zorgen maken over de grote groep en de groei die nog 

komt. Met de ondersteuning van Marlies is er nu een goede oplossing, maar ook wij, directie en 

Tabijn, achten het noodzakelijk om na januari de groep te verkleinen.  

Verlofaanvragen 

Zoals u waarschijnlijk wel weet is er een wettelijke richtlijn voor het geven van verlof. Ouders moeten 

vrijstelling vragen aan de directeur van de basisschool van hun kind, indien zij hun kind, buiten de 

vastgestelde vakanties, thuis houden van school. De directie is verplicht zich te houden aan deze 

wettelijke regels en wordt hierop gecontroleerd (is mijn ervaring als directeur). Indien u wilt weten 

welke richtlijnen wettelijk bepaald zijn, kunt u dit vinden op de website van het ministerie, de 

gemeente, in onze schoolgids of even bij de administratie/directie langskomen.  

Voor kort verlof, zoals een bezoek aan de tandarts, dokter of iets dergelijks, hebben we een apart 

formulier. Dit kunt u verkrijgen bij de administratie/directie en is te vinden op de kast in de gang van 

groep 3 en 4. Wel willen we u vragen altijd eerst te kijken of een afspraak buiten schooltijd mogelijk 

is. Het kan zijn dat er iets nieuws wordt aangeboden of dat er een herhaling is gepland van lesstof dat 

uw kind lastig vindt. Wij hopen op uw begrip.   

Huishoudelijke mededelingen 

Wij hebben al een aantal keer te horen gekregen dat we moeilijk bereikbaar zijn. Onze excuus 

daarvoor. Wij zullen intern bespreken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat u ons telefonisch kunt 

bereiken als bijvoorbeeld de directie en de administratie beiden niet aanwezig zijn.  

Nieuws vanuit de luizenbrigade 

Enkele praktische tips om de vervelende kleine beestjes te bestrijden! Waarvoor onze hartelijke 

dank! 

1. Lees de sites over hoe je luizen moet behandelen (o.a. www.hoofdluizen.nl ) 

2. Gebruik een conditioner bij het kammen. Gaan de luizen en de neten makkelijker door uit. 

3. Als je kind hoofdluis heeft: bij een meisje het haar invlechten en veel haarspray eroverheen. 

Bij een jongen gel en haarspray. Dan kunnen de luizen niet bewegen en niet overlopen. 

 

http://www.hoofdluizen.nl/


 
Leesmotivatie – bericht van de leesconsulente 

 
Van de leesconsulente …. 
De school is weer een aantal weken gestart na de zomervakantie. Lekker uitgerust en vol nieuwe 
energie gaan we een nieuw schooljaar in. 
 
Ook de bibliotheek op school is weer open. Er zijn nieuwe boeken besteld en we zijn bezig om alle 
leerlingen  in de juiste groepen te zetten, zodat er weer volop geleend kan worden. 
Ik zal als leesconsulente dit schooljaar op donderdag aanwezig zijn om boeken en lezen te 
promoten bij de leerlingen en de  leerkrachten want: 
 

“Kinderen die een kwartier per dag lezen scoren beter op school!” 
 
Vooral op het gebied van woordenschat zullen leerlingen groeien, een kind dat elke dag 15 
minuten leest leert 1000 woorden per jaar, daar kan geen woordenschat methode tegen op. 
 
De rol van u als ouder is bij de leesopvoeding  is erg groot, veel voorlezen en samen lezen met 
kinderen leidt tot gemotiveerde lezers.  
We  zullen in de loop van het jaar bijeenkomsten en activiteiten organiseren, waarbij u hierover 
informatie en tips krijgt. 
Ik zal als leesconsulente regelmatig tips geven over leuke en nieuwe boeken om te lenen in de 
bibliotheek of zelf aan te schaffen. 
 

 
 
Vanaf woensdag 4 oktober begint de kinderboekenweek  met het thema: Gruwelijk, eng! 
Een mooie gelegenheid om met kinderen naar de bibliotheek te gaan. 
In alle vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard zijn activiteiten te doen in de Grrriezelbieb. 
Deze week is ook een mooie gelegenheid om mooi boek te kopen voor uw kind. 
Een aantal tips: 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMzd7tqMLWAhXRhrQKHW-VCfEQjRwIBw&url=https://www.paagman.nl/kinderboekenweek&psig=AFQjCNGohgRwOzKFMOazYNnC-0cGIVi0wg&ust=1506496998268620


 

         Griezelige prentenboeken voor kleuters.. 
 

     voor groep 3 en 4 om voor en zelf te lezen….. 
 

     voor de groepen 5 en 6 om voor en zelf te lezen…. 
 

     hele spannende boeken voor groep 7 en 8… 
 
Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar met veel prachtige boeken en verhalen, 
Mocht u vragen hebben kunt u op donderdag altijd even langslopen! 
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Met vriendelijke groet, 
Rian Koopman, Leesconsulente Bibliotheek Kennemerwaard 
 

 

Informatiemiddag – herhaling uit de vorige nieuwsbrief     

Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven is, is de informatieavond dit jaar anders voor de groepen 3 

t/m 8. Wij vervangen de avond voor een informatiemiddag per groep (17:00 – 17:45). De data vindt u 

hierboven. Wij hopen op een grote opkomst!  

Bericht van de sportdocente 

Voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 gaan de extra naschoolse lessen weer beginnen! Elke maand 

heeft een ander thema en in oktober is dat: Springen! Dat kan van touwtjespringen, hoogspringen en 

diep springen tot salto's springen. De lessen zijn op dinsdag van 15:00 tot 15:45 uur en beginnen 

dinsdag 3 oktober. Vooraf inschrijven hoeft niet, je zet je naam en klas op de lijst wanneer je 

aankomt. Zie jullie allemaal volgende week! 

Alvast bedankt, Groet Tessa 

Even voorstellen 

 
Ik ben Maaike Taylor, 27 jaar en ik woon samen 
met Daan in Castricum. In mijn vrije tijd vind ik 
het leuk om te kamperen, een goede film te 
kijken en te koken met familie of vrienden. 
Dit schooljaar ben ik de leerkracht van groep 
3. Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd 
aan de Pabo. Voor en tijdens de opleiding aan 
de Pabo heb ik 4 jaar als leerkracht 
bewegingsonderwijs gewerkt in de gemeente 
Langedijk. Ik verzorgde de gymlessen aan de 
groepen 2 t/m 8 op verschillende 
basisscholen. Ook ben ik 2 jaar coördinator, 
trainer en coach geweest van de jongenslijn 
bij de hockeyclub in Castricum. Ik vind het dan 
ook erg leuk om groep 3 gym te mogen geven 
en het bewegen te integreren in de taal-, 
reken- en schrijflessen.  
Ik heb zin in dit schooljaar! 
Tot op de Branding, 
Maaike 
 

  
Maaike Taylor, groep 3 



 
 
En ik ben de nieuwe onderwijsassistent. Mijn 
naam is Marlies Eveleens-Laan, woon in 
Castricum, ben 51 jaar, getrouwd met Lee en 
heb 2 schatten van kinderen van 16 en 18 jaar. 
Sinds dit schooljaar ben ik 5 ochtenden bij 
groep 1/2 aan de slag. Ik heb het enorm naar 
m’n zin!  
Het is een leuke groep. De kinderen zijn 
enthousiast en vriendelijk voor elkaar. 
Veiligheid, duidelijkheid en positief stimuleren 
vind ik belangrijk bij de groei en ontwikkeling 
van kinderen. Ik doe mijn uiterste best om 
hierin mijn bijdrage te leveren.  
Ik ben afgestudeerd 
communicatiewetenschapper en heb door het 
moederschap de switch richting het onderwijs 
gemaakt. Ik ben blij dat ik deze keuze heb 
gemaakt en dat ik nu bij de Branding mag 
werken. Egmond aan Zee is een uniek dorp en 
er heerst een goede sfeer op school.  
Sinds januari van dit jaar ben ik werkzaam bij 
Tabijn als oproepkracht. De afgelopen 4 jaar 
heb ik in het speciaal onderwijs gewerkt en 
daarvoor 1,5 jaar bij een agrarisch 
kinderdagverblijf. Ik heb in groep 3 en groep 
1/2 stage gelopen. Die ervaring kan ik nu mooi 
inzetten.  
Verder zit ik in een vrouwenkoor, leer ik gitaar 
spelen, lees ik graag, doe sinds kort aan 
hardlopen en hou van gezelligheid.  
Tot ziens!  
Groet, Marlies 
 

 
 

Marlies Eveleens, onderwijsassistent 
groep 1/2 



 
 
Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is 
Aimée Créton, ik ben 25 jaar en woon in 
Castricum. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd 
aan de Pabo. Dit jaar werk ik in de flexpool van 
Tabijn. Dit houdt in dat ik inval op 
verschillende scholen binnen de stichting. Op 
dit moment werk ik 2 dagen op De Branding, 
op maandag en dinsdag, naast Chantal in 
groep 8. Chantal herstelt van een zware 
longontsteking en kan op deze wijze en 
lesgeven en rustig herstellen. Ik vind het erg 
leuk om op deze manier een kijkje te kunnen 
nemen op verschillende scholen en in 
verschillende groepen.  
Ik vind het leuk om kennis met u te maken. 
Groet, Aimée  
 

 

Aimée Créton, groep 8 
 
 

Beste ouders/ verzorgers,  
 
Waarschijnlijk hebben jullie mij al eens zien 
lopen in de gangen van De Branding!  
 
Ik ben Jenny Brakenhoff en zal op woensdag, 
donderdag en vrijdag het team van De 
Branding komen versterken. Ik ben inmiddels 
acht jaar werkzaam als leerkracht in het 
basisonderwijs. Sinds de zomervakantie werk 
ik voor de organisatie Tabijn. Ik heb veel zin  in 
de aankomende periode!  
 
Tot ziens! Jenny 
 

 
 

Jenny Brakenhoff, groep 5 



 
Hallo! 
Groep 4 heeft op maandag een nieuwe juf en 
dat ben ik: juf Judith. Samen met juf Wytske 
heb ik het geluk om aan 22 super leerlingen 
les te mogen geven. Graag stel ik me in deze 
nieuwsbrief aan jullie voor. Ik ben 37 jaar, 
woon samen met mijn vriend Thijs en ons 
zoontje Jonas van 8 maanden in Beverwijk. 
Sinds anderhalf jaar werk ik als leerkracht bij 
Tabijn. Na jaren op kantoor gewerkt te 
hebben in de communicatie sector, besloot ik 
me een paar jaar geleden om te laten scholen 
tot leerkracht. Nu combineer ik mijn werk als 
leerkracht met een baan als 
educatiemedewerker bij de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam Mijn hoofdtaak is het 
ontvangen van groepen (van baby’s tot 
brugklassers) die ik een programma op maat 
aanbied op het gebied van leesbevordering. In 
mijn vrije tijd loop ik graag hard en fiets ik 
veel. Je kunt me tegenkomen op de 
mountainbike in de duinen of op het strand, 
op de racefiets of op de tourfiets voor (verre) 
fietskampeervakanties. En op maandag…sta ik 
met veel plezier voor groep 4! 

 
Judith Peterink, groep 4 

 

 

Mijn naam is Jamie bakker. Ik ben dit jaar de 
leerkracht van groep 6. Afgelopen zomer ben 
ik afgestudeerd aan de Pabo. Tijdens de Pabo 
heb ik gelijktijdig de leergang 
bewegingsonderwijs gevolgd, waardoor ik ook 
in de gymzaal les mag geven. 
Gymles geven is een van mijn grootste passies. 
Op donderdagavond geef ik training bij een 
Turnvereniging in Limmen. Dit doe ik al 10 jaar 
met heel veel plezier. De kinderen in groep 6 
zullen het komende jaar nog wel merken hoe 
ik bewegen inzet tijdens mijn lessen. 
 
Ik heb ontzettend veel zin in dit jaar!  
Groet Jamie 
 

 

 
Jamie Bakker, groep 6 

 

 

 


