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Gelukkig nieuw schooljaar!
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar alweer...
Wat is het voorbij gevlogen. Met Oud & Nieuw blik je
terug op het jaar en proost je op het volgende. Als
we terugkijken naar het afgelopen schooljaar, zijn er
veel hoogtepunten voorbij gekomen. De brandweer
redde een Piet van het dak, veel juffen kwamen terug
na een lang zwangerschapsverlof, ons Kindcentrum

heeft een naam gekregen (De Rots), alle leerkrachten
lopen voortaan in herkenbare, groene jassen en zo
kunnen we nog wel even door gaan. Kortom, een jaar
waar we met zijn allen trots op mogen zijn en dat we
op een mooie manier willen afsluiten. Daarom
wensen we iedereen een gelukkig nieuw schooljaar
toe!

Jarige jobjes t/m 31 juli
Juni
14 Can Uludag (gr 8)
18 Rayan Achhoud (gr 7)
18 Bella Cogotti (gr 6)
21 Kris van de Griendt (gr 6)

21 Jenna van den Heuvel (gr 4)
24 Ivar Brons (gr 7)
29 Guusje Mentink (gr 8)
30 Jeremy Bouchée (gr 4)

t/m 31 juli
1 Harman Kaur (gr 5)
5 Shirley Hendriks (gr 5)
5 Gina Tiebosch (gr 1-2a)
6 Kesley Leyba (gr 8)
8 Grace van der Himst (gr 8)
10 Lukas Garritsen (gr 1-2a)

11 Gina Stuiver (gr 8)
15 Casper Goud (gr 1-2b)
15 Carla Recktenwald Martinez
(gr 8)
18 Linne Nent (gr 5)
22 Yourie van Eijk (gr 5)

24 Inti Bouhafa (gr 1-2a)
25 Quinte Voorzaat (gr 8)
28 Rayan Damarany (gr 1-2a)
28 Kyan van Mol (gr 5)

Belangrijke data in mei en juni
Juni
Dinsdag 12
Donderdag 14
Maandag 18
Dinsdag 19

Woensdag 20
Donderdag 21

Nieuwsbrief de Rots
Kijkmoment ouders De Rots: 14.00 – 14.30 uur
GMR: 19.30 uur
Branding Got Talent/ouderbedankmiddag: 12.30 – 14.30 uur
Teamvergadering
MR vergadering
Rapport groep 1 t/m 8
OR vergadering
Oudergesprekken de Rots (optioneel)

Juli
Maandag 2
Dinsdag 3
Donderdag 4

Leerlingenraad
Ruiluurtje
GMR
Musical en afscheidsavond groep 8

Welkom op school
We heten Yonis Mahdi van harte welkom bij ons op school! We wensen hem én zijn ouders een hele fijne start
en tijd toe op ‘De Branding’. We hopen dat hij zich snel thuis voelt!

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regel deze maand centraal staat. Deze regel hangt zichtbaar in de school.
Voor de maand juni is dat:

Potje Knor
Ook de afgelopen maand zijn de 3+ kinderen van Potje Knor met
veel plezier bij de startgroep gaan spelen. Ze eten gezamenlijk fruit,
spelen met de kinderen van school in de bouwhoek en natuurlijk
ook op het grote schoolplein!
Als de kinderen terug komen bij Potje Knor, vertellen ze vol trots
wat ze allemaal hebben gedaan!

Ik geef de pen door aan……. juf Bianca
Toen juf Janneke de pen aan mij door gaf dacht ik "wat leuk" en had ik genoeg ideeën. Maar nu lijkt het alsof ik
mijn eerste writers block te pakken heb. Wat ga ik schrijven en belangrijker nog...wat is leuk om te lezen?
Sinds september werk ik in groep 3 als onderwijsassistent. Wat is dat leuk om te doen! Ik ga dan ook met heel
veel plezier naar mijn werk. Waar ik niet bij stil had gestaan is dat er in groep 3 voor zowel de kinderen als voor
mij veel "eerste keren" zijn. Zo heb ik mijn eerste Brandingdag meegemaakt en mocht ik voor de eerste keer op
het podium dansen met de kinderen. Daar bleek mijn talent niet bij het dansje zelf te liggen, maar in het feit dat
ik de danspasjes heel goed uit de maat kan maken. Gelukkig mag je op de Branding allemaal je eigen talent
hebben en ontwikkelen.
Andere eerste keren in groep 3 waren onder andere voor de eerste keer lesgeven, een ruzie of probleem
oplossen, in een vriendenboekje schrijven en voor de eerste keer een geheimpje onthullen aan de kinderen.
Ik heb de kinderen namelijk verteld dat er een baby in mijn buik zit. Wat kreeg ik lieve en leuke reacties van ze.
En verder hoop ik dat er nog heel veel "eerste keren" mogen komen. En dan vooral de leuke dingen natuurlijk!

Cito 3.0
De CITO's zijn in groep 2 t/m 7 weer afgenomen.
We hebben ervoor gekozen om vanaf maart de nieuwste versie (CITO 3.0) af te nemen. Deze sluit beter bij het
huidige onderwijs aan en geeft daardoor een beter beeld van uw kind. De CITO’s zijn vanaf vandaag zichtbaar in
het ouderportaal.
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht of intern begeleider.

Schooljaar 2018-2019
Welke leerkracht krijgt mijn kind volgend schooljaar?
Dat is op het einde van ieder schooljaar een vraag die veel ouders en leerlingen stellen. Graag willen wij u op de
hoogte brengen van de stand van zaken.
Al een hele tijd zijn wij, als team, hiermee bezig. We zoeken iedere keer weer naar een optimale verdeling van
leerlingen over de groepen. We kunnen u nu al zeggen dat we uitgaan van 8 groepen.
Om een goede groepsindeling te kunnen maken is het nodig dat alle leerlingen, die nu 3 jaar zijn, aangemeld
worden. Herinner ouders in uw kennissenkring eraan om dit te doen.
Welke leerkracht uw kind volgend schooljaar krijgt kunnen we nu nog niet zeggen. We streven naar stabiliteit.
Er is op dit moment nog een vacature die we eerst in moeten vullen.
We verwachten dat we na volgende week meer weten.
Hartelijk dank voor uw geduld!!

Laatste schooldag
Het is alweer bijna zo ver, de laatste schooldag van dit jaar. Dit willen we graag met jullie vieren op vrijdag 6 juli.
We starten deze dag met alle superhelden op het schoolplein. Mocht u een dansje willen wagen, trek dan uw
dansschoenen aan.
Aan het einde van de schooldag tellen we samen af naar de vakantie. We zien elkaar weer op maandag
20 augustus voor een nieuw schooljaar!

Ouderbedankmiddag
Ook dit schooljaar hebben we weer een ouderbedankmiddag. Misschien heeft u dit jaar geholpen bij de
Sinterklaas viering, bij een activiteit in de klas, bij het luizenpluizen, bij het maken van het huiswerk thuis, heeft
u een gerecht gemaakt of bent u een bieb- of klassenouder. Wij, de leerlingen en team De Branding, willen
graag álle ouders in het zonnetje zetten! Dit jaar gaan we dat doen met behulp van Branding's got talent. Elke
groep zal een optreden geven waarin we u willen bedanken voor alle hulp van het afgelopen schooljaar.
Wanneer: dinsdag 19 juni 2018
Inloop: 12.30 uur
Start optredens: 12.45 uur
Einde optredens en afsluiting: 14.25 uur
Graag tot dan!

Musical en laatste schooldag van groep 8
Maandag 2 juli laat groep 8 de musical zien aan alle leerlingen van onze school. Dat wordt spannend!
De musical heet... TENT OP ZIJN KOP. Nou… dat gaat groep 8 zeker doen. Waar gaat de musical over?
Carlos Olé runt samen met zijn vrouw Marloes een camping in Spanje. De zaken op de camping gaan echter niet
zo goed. Wanneer de enige gasten, de familie Gajes, ook vertrekken, denkt Carlos de deuren voorgoed te moeten
sluiten. Maar dan krijgt een bus vol vakantiegangers een klapband. Precies voor de camping! Alle chique gasten
in de bus waren op weg naar het resort van Carlos' arrogante broer Alejandro. Dat brengt Carlos op een idee.
Wat als de gasten denken dat ze daar al
zijn? Dan is zijn camping gered!
Donderdag 5 juli is de laatste schooldag
van groep 8. Zij zullen deze dag op een
speciale manier afscheid nemen van de
school. Het blijft nog een verrassing hoe
ze dat gaan doen. We maken een nieuwe
traditie, die nog vele groepen 8 kunnen
volgen. In dit afscheid zullen onze
herinneringen aan school terug te zien
zijn.

Kommus kasteelfestival
KommuS is een stichting die het doel heeft om Geldrop leuker en gezelliger te maken. Op 30 juni en 1 juli
organiseert KommuS voor de vierde keer een gratis toegankelijk kasteelfestival in de Geldropse Kasteeltuin.
Op zondag vindt er een kindermiddag plaats. Het festival is de afgelopen jaren gegroeid naar een evenement
waar zowel kinderen (0 t/m 14 jaar) als volwassenen zich prima kunnen vermaken. Het Kasteelfestival is HET
uitje voor muziekliefhebbers en kinderen die op zoek zijn naar avontuur.
Het kinderprogramma op zondag (1 juli) start vanaf 12:00 uur en duurt tot 18:00 uur. Ook dit jaar hebben we
een divers programma, zoals een optreden van de Hippe Gasten. Op het grote podium zullen zij een compleet
nieuwe show spelen, waarin kids de hoofdrol hebben! Ook kunnen kinderen, tijdens BattleBeats, muziek maken
op onder andere cementbakken.
Daarnaast vindt in de Kasteeltuin de grootste Brabantse Musical.ly meeting plaats! Acht bekende Musical.ly
sterren uit Nederland (waaronder de 11-jarige Nina Schotpoort) zijn aanwezig om samen met de kinderen een
musical.ly op te nemen, handtekeningen uit te delen en een selfie te maken. Dat en nog veel meer zoals
schminken, toverschilderijen maken, mega zeepbel blazen, muziekinstrumenten maken, theatervoorstellingen
en Micro Drone Racen. Kortom: een programma dat je niet wilt missen. Meer info over het programma kunt u
lezen op: www.kommuskasteelfestival.nl of www.facebook.com/kommus.geldrop

Wist u dat…….
-

Groep 3 veel boeken leest?
Er in groep 3 op verschillende manieren gelezen mag worden? Op, onder, naast de tafel…
Groep 4 echte rupsen en vlinkders in de klas heeft gehad?
De Branding de eerste prijs heeft behaald tijdens de avond vierdaagse?
Groep 8 flink aan het oefenen is voor de eindmusical?
We de afgelopen tijd verschillende talenten bij groep 8 gezien hebben? Dansen, acteren, zingen…
We op dinsdag 3 juli een ruiluurtje hebben. Alvast een voorproefje op volgend schooljaar…

