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Een goed begin is het halve werk
Nog 8 weken naar school en dan is het zover:
zomervakantie! Zes weken genieten en plezier
maken. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Er
worden plannen gemaakt en vakanties geboekt. Een
goed begin is immers het halve werk. In die 8 weken
moet er niet alleen thuis, maar ook op school nog
veel gebeuren. De laatste leerstof wordt behandeld,
groep 8 bereidt de musical voor, citotoetsen worden

afgenomen, er vinden afsluitende activiteiten plaats,
de rapporten gaan nog één keer mee naar huis en er
wordt opgeruimd. Ook hierbij geldt: “Een goed begin
is het halve werk”. Nog even met zijn allen hard
werken, zodat we daarna kunnen genieten van een
welverdiende vakantie.

Jarige jobjes t/m 11 juni
Mei
15 Mayra Machiels (Gr 4)
21 Daniel Rosenberg (Gr 5)
21 Max Wittevrongel (Gr 1-2b)
22 Marwa Abuukar (Gr 7)

23 Amara Veen (Gr 1-2a)
24 Inês Alves (Gr 8)
25 Hamed Gulzad (gr 7)
29 Denis Coarnǎ (gr 5)

t/m 11 juni
1 Mohamad Almawla (gr 5)

Belangrijke data in mei en juni
Mei
Dinsdag 15
Donderdag 17
Vrijdag 18
Maandag 21
Donderdag 24
Donderdag 31
Juni
Dinsdag 5
Woensdag 6
Donderdag 7
Vrijdag 8

Nieuwsbrief de Rots
OR vergadering
Thema-avond GMR-MR
Optreden groep 7/8: 11.30 – 12.30 uur
2de Pinksterdag
Teamvergadering
BrandingDag

Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Zorgteam de Rots: 9.00 – 11.00 uur
Avond4daagse

29 Djordy Stuiver (gr 6)
30 Niki van Lit (gr 8)
31 Lena Hermsen (gr 1-2b)
31 Jayden Willemse (gr 3)

Welkom op school
We heten Patricia Makula en Chutikan Pongthong van harte welkom bij ons op school! We wensen deze
leerlingen én hun ouders een hele fijne start en tijd toe op ‘De Branding’. We hopen dat ze zich snel thuis
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 mei en juni zijn dat:

Brandingdag
Op donderdag 31 mei is de BrandingDag. Deze dag krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 7 workshops op school.
Het Kunstkwartier gaat ons hierbij helpen. Er worden workshops in dansen, muziek en multimedia gegeven. De
leerlingen nemen deze dag gewoon hun fruit, drinken en lunch mee. Ze krijgen ook wat lekkers van de school.
Om 12.45 uur bent u van harte welkom in de aula om te komen kijken naar de optredens van de groepen.
We gaan er een leuke dag van maken!

Ik geef de pen door aan……. Juf Janneke
Enkele weken geleden is mij gevraagd of ik een stukje in de nieuwsbrief wil schrijven.
Leuk! Maar… ondertussen ook moeilijk. Wat ga ik schrijven? Over mezelf, mijn klas of over iets wat voor mij
belangrijk is?
Eerst maar even voorstellen:
Ik ben Janneke van der Linden, 28 jaar en ik werk sinds dit schooljaar fulltime in groep 3 bij de Branding.
Voorheen werkte ik in Helmond en heb daar een aantal jaren in groep 8 gestaan. In het begin moest ik even
wennen aan het grote leeftijdsverschil. Wat mag ik van groep 3 leerlingen verwachten en op welke manier ga ik
met ze in gesprek? Deze laatste vraag spookte in de zomervakantie regelmatig door mijn hoofd. Als leerkracht
van groep 8 gaf ik vaak ‘wijze raad’. Kan dat in groep 3 ook? Zullen ze het begrijpen?
Mijn raad is vaak gebaseerd op ervaringen uit eigen verleden. Zo benadruk ik hoe belangrijk het is om fouten te
maken, want… van fouten kun je leren. En vervolgens begin ik te vertellen hoe ik als achttienjarige op mocht
voor mijn rijbewijs in Mierlo. Mijn instructrice wilde van tevoren nog een van de routes oefenen die mogelijk
gevraagd zou kunnen worden. Door de zenuwen vergat ik alles wat ik de afgelopen maanden geleerd had en
maakte dan ook ontzettend veel fouten. Ik zag paaltjes over het hoofd, week niet op tijd uit en kon niet meer
achteruit in parkeren. Aan het einde van de oefening zei mijn instructrice: “Ik hoop dat je deze route niet hoeft
te rijden, want dan zal je zakken.” Met lood in mijn schoenen reed ik richting het CBR. De examinator stapte in
en vertelde me welke route ik moest rijden. Natuurlijk noemde hij de route die ik net geoefend had. Ik wist het
zeker… ik ging zakken. Eenmaal aan het rijden, namen de zenuwen af. Het ging zelfs erg goed. De fouten die ik
tijdens de oefening gemaakt had, maakte ik niet meer. Ik had geleerd van mijn fouten en was aan het einde van
de rit geslaagd voor mijn rijbewijs! Wat was ik blij.
Sindsdien vertel ik ieder jaar minstens 1 keer dit verhaal aan mijn leerlingen. Ook aan de leerlingen van groep 3.
In de hoop dat zij hetzelfde zullen denken als ik: “Fouten maken is niet erg. Van fouten kun je veel leren!”
Ik geef de pen door aan juf Bianca.

Ouderbijdrage
Beste ouders/ verzorgers,
Een aantal weken geleden heb ik met een afvaardiging van de Oudervereniging een gesprek gevoerd.
Tijdens dit gesprek kwam de ouderbijdrage ter sprake. Op dat moment bleek iets meer dan de helft van onze
ouders deze bijdrage te hebben betaald. In cijfers: ongeveer 100 van de 190 ouders.
Wij weten dat deze bijdrage vrijwillig is, maar ik wil u er toch op wijzen dat de oudervereniging hierdoor minder
kan sparen voor de schoolreis en er minder uitgegeven kan worden aan activiteiten zoals sportdag, Sinterklaas,
kerst etc. Het is zelfs mogelijk dat zij bepaalde activiteiten niet door kunnen laten gaan vanwege geldgebrek. Dat
zou toch erg jammer zijn voor uw kind(eren).
Ik wil u daarom vragen om, als u dit nog niet gedaan heeft, alsnog de ouderbijdrage van € 25,-- per kind over te
maken op rekeningnummer: NL74 RABO 017 3605 443 t.n.v. Ouderraad De Branding o.v.v. naam/namen van
uw kinderen.
(Ook namens uw kinderen) Alvast bedankt!!!
Wilma Scholten ( dir)

Avondvierdaagse
Laatste kans om mee te lopen met het gezelligste wandelevenement in Geldrop!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, dus loop je met ons mee?
Het inschrijfgeld bedraagt: € 3,00 per persoon inclusief medaille of € 1,50 per persoon zonder medaille.
Gelieve de strook uit de bijlage te printen en te voorzien van naam, groep, geboortedatum, adres + postcode en
het aantal keer dat je mee hebt gelopen. Dit kun je inleveren op het leerplein beneden:
Op dinsdag 22 mei, 14.30u. LAATSTE KANS!!!!
We zitten er direct na schooltijd. Graag gepast contant geld meenemen!
Groeten OR De Branding

ICT in de klas
We zien leerlingen steeds vaker met de iPad werken en dat levert vragen op. Wat zijn voordelen, wordt er nog
voldoende geschreven en werken de kinderen nog met de handen? Deze vragen willen we graag in dit stuk
beantwoorden.
Het afgelopen schooljaar zijn we onze lessen gaan geven aan de hand van een Gynzy ‘werkboek’. Dit wil zeggen
dat de verwerking van de les wordt gemaakt op de iPad. Hierdoor is het papieren werkboek, voor de vakken
rekenen en spelling, komen te vervallen. De instructie wordt door de leerkracht op verschillende manieren
gegeven. Denk daarbij aan handeld leren (leren m.b.v. materiaal), schrijven van woorden en uitwerken van
rekenproblemen op papier. Na de instructie wordt het ‘geleerde’ op de iPad (werkboek) verwerkt. Wanneer
leerlingen hiermee klaar zijn, gaan ze aan de slag met het ik-doel. Wat wil hij/zij graag leren op het gebied van
rekenen, spelling, lezen etc. Dit doel kan op verschillende manieren worden behaald. De leerling beslist, in
samenspraak met de leerkracht, hoe hij/zij het doel kan bereiken en wat daarvoor nodig is. U kunt daarbij
denken aan werkbladen, vaardigheden oefenen met hulp van een klasgenoot, een boek, een app op de iPad
enzovoorts. We stimuleren onze leerlingen om met behulp van verschillende materialen te leren. We denken
hier samen over na, gaan regelmatig met elkaar in gesprek en zijn er bewust mee bezig.
Naast het werken op de iPad, zorgen wij ervoor dat we verschillende werkvormen aanbieden. Hiermee willen
we bereiken dat de leerling op diverse manieren de leerstof eigen kan maken.

MR
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.
gesproken over de invulling van de jaarlijkse thema-avond. Misschien heeft u daar als ouder wel hele goede
ideeën over. Weet dat u ons altijd aan kunt spreken over iets dat te maken heeft met de school waarop
tenslotte onze kinderen onderwijs genieten. Kijk eens op de site wie wij 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’ en
weet wie uw MR is.

Wist u dat…….
-

Wij op vrijdag 8 juni ‘s middags een teamuitje hebben?
In juni de Avondvierdaagse is?
Er al flink wordt geoefend voor de Avondvierdaagse?
De komende weken de cito toetsen afgenomen worden?
Voldoende nachtrust een goede voorbereiding op de cito toetsen is?
Groep 8 bezig is met de voorbereidingen voor de musical?

