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Lentekriebels
In het weekend hebben we mogen genieten van de
eerste prachtige lentedagen en kunnen we zeggen:
“De lente is begonnen!”
Als we naar buiten kijken zien we kinderen op straat
spelen en plezier maken. Ook volwassenen zoeken
het zonnetje op. Er is even tijd voor
ontspanning. Maar wat is ontspannen en hoe doe je
dat? Het woordenboek omschrijft het als volgt:

“Ontspanning is het tot rust komen van lichaam en
geest. Het is nodig om gelukkig en gezond te blijven.”
Kortom, ontspanning is belangrijk. Ook voor onze
kinderen. De meivakantie biedt de ideale gelegenheid
om tot rust te komen. Verwerken wat er geleerd is
de afgelopen maanden, ontspannen, genieten en met
frisse zin aan de laatste weken van het schooljaar
beginnen.

Jarige jobjes t/m 14 mei
april
10 Esey Ezra Berhane (Gr 4)
11 Eta Ekpombang (Gr 8)
15 Lisa Veenhuizen (Gr 4)
18 Rajello Rosenberg (Gr 3)
t/m 14 mei
1 Chedella Becker (Gr 7)
5 Rayden van der Klooster (Gr 1-2a)
6 Quirijn Goud (gr 3)
6 Ilana Jansen (Gr 3)

19 Ronin van Hasselt (Gr 6)
19 Lowys de Jong (Gr 1-2a)
20 Maud van Waaijenburg (Gr 4)
21 Daniëlle van Eijk (Gr 6)

11 Lindsey Hendriks (Gr 7)
12 Jelle Vermeulen (Gr 3)

Belangrijke data in april en mei
April
Dinsdag 10
Woensdag 11
Dinsdag 17
Donderdag 19
Vrijdag 20
Maandag 23

Nieuwsbrief de Rots
Teamvergadering
GMR
Schoolfotograaf
Eindtoets groep 8
Koningspelen
Meivakantie

21 Santiago Wessels (Gr 4)
28 Jayden Jansen (Gr 3)

Mei
Maandag 7
Dinsdag 8
Woensdag 9
Donderdag 10
Vrijdag 11
Maandag 14

Einde meivakantie, start school
Zorgteam De Rots, 9.00 – 11.00 uur
MR vergadering
Luizencontrole
Hemelvaart
Vrij
Leerlingenraad

Welkom op school
We heten Anouk Derikx, Chutikan Pongthong, Yousri Nouha en Valatina Stuiver van harte welkom bij ons op
school! We wensen deze kinderen én hun ouders een hele fijne start en tijd toe op ‘De Branding’. We hopen dat
ze zich snel thuis zullen voelen!

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden april en mei zijn dat:

Resultaten kwaliteitsonderzoek 2017
Afgelopen november is het kwaliteitsonderzoek geweest. Hierin hebben ouders en leerlingen vragen m.b.t. de
kwaliteit van ons onderwijs ingevuld. In januari hebben we de resultaten hiervan ontvangen. Wat waren we
trots! De ouders gaven ons een 7,6 en de leerlingen zelfs een 8,7!!
Samen met de leerkrachten, ouders van de MR en de leerlingenraad hebben we de resultaten besproken. We
hebben gekeken naar punten waar we trots op mogen zijn en punten waar we nog aandacht aan gaan besteden.
De punten waar we TROTS op mogen zijn:












De leerlingen voelen zich gehoord en er wordt naar hen geluisterd.
De afwisseling tussen het gebruik van de Ipad en het werken op papier.
Er wordt weinig gepest; het pesten wat we nu nog zien is pesten via de digitale weg, zoals Whatss-app,
Facebook etc.
De leerkrachten weten wat de leerlingen kunnen. Het werken met de ik- doelen en het gebruik maken
van talenten draagt hieraan bij.
Het team is professioneel, enthousiast en een voorbeeld voor de kinderen.
Er wordt goed les gegeven. De lessen zijn leuk, duidelijk en de leerlingen krijgen de juiste hulp.
De communicatie via de website en de nieuwsbrief is duidelijk.
Er vinden veel leuke activiteiten in en buiten de school plaats.
De school is veilig: er zijn duidelijke regels en deze regels worden ook nageleefd.
Ouders en leerlingen zijn positief over de wijze waarop wij ons als school ontwikkelen en vernieuwen.
Leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.
Voor ons zijn er ook AANDACHTSPUNTEN:










We willen de ouders meer informatie geven over de manier waarop wij de Ipad gebruiken in ons
onderwijs. In een volgende nieuwsbrief leest u hierover meer van de ICT werkgroep.
Ook het informeren van ouders over de afwisseling van het werken met de Ipad en de lesboeken
verdient de aandacht. De schermtijd is hiervoor ook belangrijk. In een volgende nieuwsbrief leest u
hierover meer van de ICT werkgroep.
Hoe gaan we om met onze informatiebronnen: Welke informatie komt in de nieuwsbrief, welke op de
website, welke op Klasbord en welke informatie via de mail? Een van de komende teamvergaderingen
zullen we hier met elkaar afspraken over maken.
De lesmethoden moeten actueel blijven. Op dit moment kijkt onze werkgroep technisch lezen naar een
nieuwe leesmethode voor groep 4 t/m 8.
Willen we het jeugdjournaal volgen en wat gaan we er dan in onze groepen mee doen? Ook dit punt
wordt besproken in een van de komende teamvergaderingen.
Wat willen we met het muziekonderwijs? Komend schooljaar zullen we hier met elkaar over praten.

We hebben allemaal samen gewerkt aan dit fantastische resultaat. Dank jullie wel.
We kunnen SAMEN TROTS zijn op onze mooie school!!!
Met vriendelijke groet,
Wilma Scholten (dir)

Branding Got Talent gaat niet door!
Dinsdag 17 april staat Branding Got Talent op de kalender. Helaas gaat dit niet door in verband met de
schoolfotograaf die op deze dag gepland staat. Onze excuses voor het ongemak.

De schoolfotograaf
Op 17 april worden de schoolfoto’s gemaakt.
Vanwege wat kleine veranderingen is het handig om te weten dat de kinderen anders gefotografeerd zullen
worden. De groep 1-2-3 zullen zonder schoenen op de foto gaan dus kijk op de dag zelf even of de sokken naar
wens zijn voor de foto. De groepen 4-5-6 zullen zittend gefotografeerd worden. De groep 7-8 worden staand
gefotografeerd.
Voor vragen kunt u terecht bij Jan Verest, Laura van der Sligte of Pascalle Bierens

MR
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De MR denkt kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen De Branding en heeft ten aanzien van een
groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. In de laatste MR-vergadering hebben we o.a.
meegedacht over maatregelen die zouden kunnen helpen bij het realiseren van werkdrukverlaging. Misschien
heeft u daar als ouder goede ideeën over. Weet dat u ons hierover altijd aan kunt spreken. Kijk eens op de site
wie wij precies zijn, zodat u ons herkent op het schoolplein. Wilt u meer informatie over de MR of heeft u een
onderwerp dat in de MR besproken kan worden, stuur dan een e-mail naar mr@bsdebranding.nl of kijk op:
www.bsdebranding.nl onder ouderbetrokkenheid.

Ouderraad
Vindt u het als ouder leuk om de school, de kinderen en het team op een of andere manier bij te staan?
Bent u van de hand- en spandiensten? Heeft u leuke ideeën die u graag wilt delen?
Vindt u het fijn om mee te denken over de invulling van bijvoorbeeld Kerst, Carnaval of de kinderboekenweek?
Dit zijn slechts een paar zaken waar de ouderraad aan meewerkt. U hoeft niet van alle markten thuis te zijn,
iedereen heeft eigen kwaliteiten en beschikbare tijd. Ongeveer 1x in de 6 weken vindt er ’s avonds een
vergadering plaats. Voor de te organiseren activiteiten bent u gemiddeld 1 á 2 uur tijd per activiteit kwijt, dat
valt reuze mee, toch?
Lijkt u dit wat?
U bent van harte welkom, want de ouderraad is hard op zoek naar aanvulling en in het bijzonder naar een
nieuwe voorzitter. U kunt zich aanmelden via mail ordebranding@hotmail.com of contact opnemen met één
van ons.
Sonja (moeder van Jairo groep 1, Royenna groep 5 en Chedella groep 7)
Madelon (Veerle groep 4 en moeder van Stefan groep 6)
Nicole (moeder van Ramzey groep 2 en Shantea groep 4)
Paula (moeder van Kelsi groep 6)
Kim (Naomi groep 3 en moeder van Amber groep 5)

Boekenkar
Heeft u onze vernieuwde boekenkar met zwerfboeken al gezien? Ga binnenkort met uw kind eens kijken of er
een leuk boek tussen staat, neem het mee naar huis en heb samen vooral veel leesplezier. Wanneer het boek
uit is kunt u het terugbrengen en ruilen voor een ander boek. Heeft u thuis boeken die niet meer gelezen
worden, wij willen ze graag hebben!

Koningsspelen 2018
In het hele land worden op vrijdag 20 april de Koningsspelen gehouden. Wij doen hier natuurlijk ook
weer aan mee!
De kinderen zullen deze dag eerst gaan genieten van een ontbijtje in de klas. Bij lekker sporten hoort
gezond eten! Om 9.30 uur vertrekken we richting het grasveld tussen de Joris van Spilbergenstraat en
de Willem van Ruysbroeckstraat. Hier worden de Koningsspelen geopend met een dans (Fitlala van
Kinderen voor Kinderen). Na deze feestelijke opening zullen alle kinderen met hun eigen klas een
sport- en spelprogramma doorlopen. Om 12.00 uur nemen de leerlingen van groep 8 het op tegen alle
leerkrachten in een heuse touwtrekwedstrijd! Vervolgens zullen de kinderen met hun leerkracht terug
gaan naar de klassen waar deze sportieve dag om 12.30 uur wordt afgesloten.
Bij sport en spel hoort sportieve kleding dus daarom komen de kinderen deze dag in sportkleding naar
school. Tijdens de pauze krijgen de leerlingen een lekkere appel en wat te drinken. Ze hoeven zelf dus
geen eten en drinken mee te brengen naar school.
Een flesje of bidon water, voorzien van naam, mag natuurlijk wel.
We maken er een gezellige en sportieve dag van met z’n allen!

Hulpouders gezocht!
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Op die dag zullen we gezamenlijk ontbijten om vervolgens te gaan
sporten op een veld bij school. We zoeken ouders die bijvoorbeeld:
> met kinderen naar het toilet lopen.
> spellen mee klaar zetten.
> ontbijt mee helpen opruimen.
Wilt u ons helpen, mail dan naar eefje.vangaal@eenbes.nl
We waarderen dit enorm, want veel handen maken licht werk.

Ik geef de pen door aan……. juf Thessa
Tja, daar zit je dan met de (digitale) pen in je handen.
Een pen die voor mij symbool staat voor een heel mooi persoonlijk doel die ik behaald heb.
Maar ook een pen die wat spanning met zich mee brengt en mij oog in oog zet met een ander persoonlijk doel….
De eerste vraag die ik aan mezelf stelde was dan ook: ‘Wat ga ik aan ouders en kinderen schrijven? Wat willen
ze graag weten over mij? Wat is leuk, en wat niet? Wat verwachten ze van mij?’ Allemaal vragen waar ik heel
lang over na kan denken maar wellicht nooit een perfect antwoord op zal kunnen geven.
Niet perfect is ook GOED! Is mijn nieuwe slogan. Een slogan die ik mezelf keer op keer voor zal moeten
schotelen. Het daadwerkelijk toepassen daarvan is soms toch nog wel wat lastig hoor.
Zeker nu ik in mijn allereerste jaar als echte juf voor de klas sta.
Vragen als: Doe ik het wel goed genoeg? Vinden de kinderen mijn lessen leuk en interessant genoeg? Wat nou
als.. of had ik niet….? schieten vaak door mijn hoofd.
Want ja, kan het niet altijd beter of mooier of zelfs perfect?
Het antwoord op die vragen zal vast zijn: Ja, dat kan! Maar is dat ook echt nodig?
Als ik dan kijk naar de lachende gezichten van de kinderen tijdens de handvaardigheid lessen, of naar de rode
wangen van het harde werken tijdens de rekenles, de lieve tekeningen en brieven en niet te vergeten de vrolijke
kreten die me duidelijk maken dat die hele moeilijke som toch gelukt is.
Dan denk ik: Ja, het is goed zoals je het doet. Vast niet perfect, maar niet perfect is ook goed.
Lang geleden begon de reis naar dit punt, het moment dat ik deze pen vast mag houden. Lang geleden in een
klein plaatsje in Flevoland, waar ik als onderwijsassistent begon in het speciaal basisonderwijs.
Daar is mijn liefde voor het onderwijs alleen maar groter geworden, maar ook het besef dat ik het mezelf altijd
wel erg moeilijk maak door alles perfect te willen doen.
Via de liefde van mijn leven kwam ik in het zuiden van het land terecht en ben ik, dankzij hem, toch vol
vertrouwen begonnen aan de pabo. Nog altijd werkzaam als onderwijsassistent op een SBO school, behaalde ik
vorig jaar februari mijn diploma! Mijn doel was bereikt!

Wat ben ik blij dat ik nu deze ‘digitale pen’ vast mag houden, want dat betekent dat ik mijn droom waar heb
kunnen maken. Mijn droom om juf te zijn! En wat geniet ik er van, elke dag opnieuw!
En ja, al doende leer ik steeds beter dat niet perfect ook GOED is!
Want… bestaat perfect eigenlijk wel?
Juf Thessa
Ik geef de pen door aan juf Janneke

Ipad hoezen
Een van onze regels is: 'alle dingen hebben een doel, goed omgaan met je spullen is cool'. Ook onze Ipad hoezen
hebben een doel: voorkomen dat de Ipad kapot gaat. We merken echter dat de hoezen door het veelvuldig
gebruik vies worden. We vinden het belangrijk om zuinig met onze spullen om te gaan en willen daarom vragen
om deze hoezen thuis schoon te maken. Voor de meivakantie krijgt uw kind de hoes mee naar huis. We zien de
hoezen na de vakantie graag terug, zodat we de Ipads weer kunnen beschermen.

Wist u dat…….
-

Er veel ouders en kinderen onze open dag hebben bezocht?
Elke groep tijdens de Paasviering een leuk optreden heeft georganiseerd?
Groep 3 en 4 spetterende optredens tijdens het podium van 28 april neergezet hebben?
Het zorgteam en CLB de leerkracht handvatten biedt om kinderen extra te kunnen begeleiden?
Meerdere groepen het IVN geholpen hebben bij de paddentrek?
De groep 8 eindtoets (Route 8) op 19 april is?
Groep 8 deel heeft genomen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen?
Alle kinderen van groep 8 hiervoor geslaagd zijn?
De kinderen van groep 4 tot 10 kunnen tellen in wel 8 verschillende talen?

