
Nieuwsbrief juli 2022



Agenda
Maandag 4 juli Ouderraad vergadering 19.30

Donderdag 7 juli Studiedag - alle kinderen zijn
vrij!

Vrijdag 8 juli Rapporten

Dinsdag 12 juli Doorschuifmoment groep 1 t/m 4

Maandag 11 juli - vrijdag 15 juli Rapportgesprekken (facultatief)

Woensdag 20 juli Musical en afscheid groep 8

Vrijdag 22 juli Eindfeest

Vrijdag 22 juli Alle kinderen om 12 uur vrij

Maandag 25 juli - 4 september Zomervakantie

Jarige kinderen juli
Rayhana, Chelsea, Selena, Bia, Rani, Sebastian, Kiara,
Viktoria, Christian Daniel, Rayan, Ilia en Djaila.

Gefeliciteerd allemaal!

Van de directie

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van De Branding.,

Terwijl ik dit schrijf, hoor ik de kinderen van groep 8 oefenen voor de musical. Na een
gezellig kamp, werken zij nu toe naar hun afscheid.. De liedjes klinken veelbelovend!

De formatie voor komend schooljaar is rond en voorgelegd aan / ingestemd door de
MR. Ik ben er content mee dat we ook komend schooljaar weer werken met
praktisch hetzelfde team als dat ook het afgelopen jaar op De Branding heeft
gedaan. Hierdoor kunnen we samen gericht verder ‘bouwen’ aan de ontwikkeling
van de school en van uw kind(eren).



In onderstaand schema ziet u dat de Schakelklas komend schooljaar zal worden
gekoppeld aan groep 4. Manon zal de Schakelklas voor haar rekening nemen.
Dat kan omdat Laura Nieuwland (zij stelt zich later in deze nieuwsbrief aan u voor)
haar afstudeerstage komt lopen in groep vier en de klas zelfstandig zal draaien
(onder begeleiding van Manon).

Op de volgende pagina treft u de verdeling. Op dinsdag 12 juli gaan de kinderen van
de groepen 1 tot en met 4 alvast een kijkje nemen in hun nieuwe groep!

Dit was de laatste, volledige, nieuwsbrief van dit schooljaar.
In de laatste week voor de vakantie zal ik u nog een nieuwsbrief toedoen met daarin
alle informatie voor het komende schooljaar op een rijtje.

Met vriendelijke groet,
Marloes Ketting
Directeur Archipelschool De Branding

Formatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1 Eefje Eefje Marga Marga Marga

Groep 2 Megan Megan Megan Megan Megan

Groep 3 Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen

Groep 4 Manon
(Schakelklas)
Laura LIO

Manon
(Schakelklas)
Laura LIO

Jolanda Jolanda Jolanda

Groep 5 Jochem Jochem Jochem Jochem Jochem

Groep 6 Cynthia Cynthia Angelique Angelique Angelique

Groep 7 Ingrid Ingrid Imke Imke Imke

Groep 8 Matthijs Matthijs Matthijs Matthijs Matthijs



Directeur Marloes Ketting 20 uur per week, maandag +
woensdag + halve dag
wisselend

Intern Begeleider Barbara Lijnbach dinsdag t/m vrijdag

Vakleerkracht gymnastiek Dave Willeboordse donderdag en vrijdag

Onderwijsassistenten Brigitte Lord
Daisy Vermeulen

maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag

Administratie Bea Melse woensdag- en
donderdagochtend

Conciërge Jack Oele maandag-, dinsdag- en
vrijdagochtend

Even voorstellen
Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,

Mijn naam is Laura Nieuwland, 3e jaars pabo studente en
vanaf volgend schooljaar mag ik mijn afstudeerstage hier
op OBS de Branding in groep 4 lopen.

Deze afstudeerstage houd in dat ik op de maandag en
dinsdag aanwezig zal zijn in groep 4 en gedurende het
schooljaar steeds meer lessen op mij zal nemen.

Voor mij voelt dit een beetje als thuiskomen. Afgelopen
schooljaar en het schooljaar van 2018 heb ik al met enorm
veel plezier stage mogen lopen in de verschillende
groepen hier op school. En zo was het voor mij ook geen
moeilijke keus om mijn studie hier dan ook af te ronden!

Ik kijk enorm uit om jullie, ouders en verzorgers te ontmoeten en natuurlijk om met de
kinderen een erg leuk schooljaar tegemoet te gaan.

Tot snel!

Kijkje in de klassen
Op dinsdag 5 en woensdag 6 juli mogen alle kinderen van de
groepen 1 tot en met 6 iemand uitnodigen om een les bij te
wonen in hun klas. Veel plezier!



Corona
Helaas neemt het aantal coronabesmettingen weer toe. Wij zullen (en hoeven) u niet
meer bij iedere besmetting te informeren. Mochten er meerdere besmettingen in een
groep zijn, dan zullen we u daar wel van op de hoogte stellen.
Er is nog steeds de mogelijkheid om zelftesten te verkrijgen via school. U kunt ze
vragen aan de leerkracht van uw kind of komen halen bij de directie/ administratie.

Rapporten
Op vrijdag 8 juli krijgen de kinderen hun tweede rapport van dit schooljaar mee
naar huis. Vervolgens vinden in de week van 11 juli de rapportbesprekingen plaats.
Deze rapportbesprekingen zijn facultatief, dat kan:

- op initiatief van de leerkracht(en) of
- op initiatief van de ouders.

Mocht u een rapportgesprek wensen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht(en)
van uw kind(eren).

MR
Er is vanaf volgend schooljaar (2022-2023) een vacature in de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR). In de MR hebben twee ouders (Maarten Siben en
Carina Janssen) en twee leerkrachten (Ellen Swiers en Jochem Bruijnooge) zitting.
Carina Janssen stopt met ingang van komend schooljaar omdat haar jongste zoon,
Mika, naar de brugklas gaat. We bedanken Carina voor haar jarenlange inzet! Met
haar vertrek komt er een plek vrij in de MR.
Wie vindt het leuk om de MR te komen versterken?

Waarom een Medezeggenschapsraad?
Wettelijk is het zo geregeld dat zowel ouders als teamleden inbreng kunnen en
moeten hebben op een aantal gebieden die direct de school aangaan, zoals
personeelsbeleid, huisvesting, het schoolplan, veiligheid op school en kwaliteit van
het onderwijs.

Tijdsinvestering.
De MR vergaderde de afgelopen jaren gemiddeld zo’n vijf keer per jaar. In overleg
met elkaar worden deze vergaderingen gepland, waarbij zoveel mogelijk rekening
gehouden wordt met ieders wensen en mogelijkheden.



Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u dat zo snel mogelijk doorgeven aan Jochem,
voorzitter van de MR. Mocht u vooraf meer informatie willen, dan kunt u terecht bij
één van de MR-leden.

N.B. Vanwege de toekomstige nieuwe huisvesting en de samenvoeging met de
Frans Naereboutschool, wat een belangrijk onderwerp is in de MR, doen we een
nadrukkelijk verzoek aan de ouders van de jonge(re) en/of toekomstige leerlingen
om zich aan te melden!

Gevraagd
De ouderraad is op zoek naar enthousiaste nieuwe leden.
Samen met leerkrachten en ouders zorgen wij ervoor dat uw
kind een leuke schooltijd heeft.

Leren is en blijft de basistaak van de school, maar ook
activiteiten er omheen maken dat de basisschool voor u en
uw kind een onvergetelijke tijd wordt.

Dat is veel werk en daarom hebben wij ook uw hulp nodig. We vergaderen 4/ 5 keer
per jaar. Heeft u interesse? Dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Op maandag 4 juli is er een ouderraadvergadering om 19.30 uur.
Mocht u interesse hebben om kennis te maken en/of te kijken of de ouderraad wat
voor u is, dan bent u van harte welkom aan te sluiten bij deze bijeenkomst.

Eindfeest
Tijdens het eindfeest gaan we er een gezellige ochtend van
maken! Alle kinderen zijn vrijdag 22 juli om 12 uur vrij.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 sluiten de laatste
schooldag af met een verkleedfeestje!
De kinderen (die dat leuk vinden) mogen die dag verkleed naar
school komen.



Vakantierooster 2022-2023

Website
www.obsdebranding.net
Op onze website kunt u in ons fotoalbum foto’s bekijken van al onze
activiteiten. U heeft hiervoor aan het begin van het schooljaar een
wachtwoord gekregen.
Het huiswerk van groep 5 t/m 8 staat in Classroom.

http://www.obsdebranding.net

