Nieuwsbrief
September 2022

In groep 8 maken de kinderen dit schooljaar hun eigen robot,
dit is het resultaat van de eerste les!

Agenda
Maandag 12 september
Dinsdag 13 september
Vrijdag 16 september
Woensdag 21 september
Dinsdag 27 september
Woensdag 28 september
Donderdag 29 september

Informatieavond groep 3
Film by the Sea groep 7 en 8
Film by the Sea groep 1 t/m 5
Film by the Sea groep 6
Bezoek gemeentehuis groep 7
Mad Science groep 1 en 3
Tandenpoetsles (GGD) groep 1 en 2
Mad Science groep 2 en 8
Schoolfotograaf

Jarig in september
1 september
3 september
11 september
12 september
13 september
17 september
18 september
26 september
28 september

Alina
Petra
Mason
Daan
Ben
Yusuf
Erik
Jesenya
Meyra

Welkom
De volgende nieuwe leerlingen zijn dit schooljaar gestart op De Branding:
Inaya in groep 1
Platons in groep 2
Emilia in groep 4
Erik en Sara in groep 5
Rafi in groep 6
Alexis in groep 7
Wat gezellig dat jullie er zijn!
We wensen jullie (en jullie ouders) een heel fijne schooltijd toe op De Branding!

Algemeen nieuws
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar met een hoop algemene
informatie. Ook dit jaar bouwen we samen weer verder aan de toekomst van de
kinderen!
We richten dit schooljaar onze pijlen op:
- het vergroten van de ouderbetrokkenheid;
- het inzetten van Rekensprint;
- het verstevigen van onze TEACH-technieken;
- een aanbod voor muziek, drama en dans;
- begrijpend lezen en woordenschat;
- het leren van en met elkaar!
Wij hebben er weer zin in!
Namens het team,
Marloes Ketting

___________________________________________________________________________
De nieuwsbrief
Dit schooljaar zal de nieuwsbrief in principe iedere laatste vrijdag van de maand
uitkomen. Het is belangrijk om de nieuwsbrief goed te lezen zodat u op de
hoogte bent van wat er speelt op school. Groepsspecifieke berichten en foto’s
worden met u gedeeld via Parro. Mocht het, om wat voor reden dan ook, niet
lukken om Parro te installeren op uw telefoon, dan helpen we u daar graag bij!
Parro
Wij hebben in Parro de optie ‘privacy-voorkeuren wijzigen’ opengezet, dit zijn
dezelfde items als die u al eerder (op papier) heeft aangegeven. Ieder jaar kunt u
deze voorkeuren ‘herroepen’, dit jaar kan dat via Parro!
U kunt uw voorkeuren aangeven/wijzigen t/m vrijdag 30 september.
Leerlingen
We zijn het schooljaar gestart met 133 leerlingen.
groep 1:
11 leerlingen
groep 2:
20 leerlingen
groep 3:
20 leerlingen
groep 4:
20 leerlingen
groep 5:
14 leerlingen
groep 6:
19 leerlingen
groep 7:
16 leerlingen
groep 8:
13 leerlingen

Informatiebrieven en Jaarplanner
Deze week hebben alle kinderen een informatiebrief en jaarkalender mee naar
huis gekregen. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen we het graag.
Fysiotherapie
Ter reminder, mede namens de kinderfysiotherapeut, Anneke
de Vos: Mocht uw kind ‘problemen’ ervaren met: de motoriek,
onrust in het lijf, concentratieproblemen,
houdingsproblemen, hoofdpijn, ademhaling of andere
lichamelijke klachten…
De kinderfysiotherapeut staat voor u klaar (op school!). Voor
meer informatie en/of inschrijfformulieren kunt u terecht bij
de directeur of intern begeleider van de school.
Schoolmaatschappelijk werk
Iedere ouder heeft wel eens momenten dat je je zorgen
maakt of dat je vragen hebt. Het kan zijn dat je kind een
moeilijke fase meemaakt, een ingrijpende gebeurtenis
heeft meegemaakt, niet zo lekker in haar/zijn vel zit, niet
meer naar school wilt. Zo zijn er nog wel meer dingen op
te noemen waar je je als ouder even geen raad mee weet.
De schoolmaatschappelijk werkster denkt dan graag met u (en/of leerkrachten)
mee in deze situaties. Samen kijken we wat we er nodig is en wat kan helpen.
Soms is één gesprek al genoeg om zelf weer verder te kunnen, soms zijn er
meerdere gesprekken nodig. Gesprekken kunnen telefonisch, bij u thuis of op
school plaatsvinden. Gesprekken kunnen zijn met ouders, maar ook met
kinderen. Mocht u denken dat maatschappelijk werk, om wat voor reden dan ook,
van waarde kan zijn voor u en/of uw kind dan kunt u dat aangeven bij de
groepsleerkracht van uw kind of bij juf Barbara (intern begeleider).
Verlof
Wilt u verlof aanvragen buitenom de vakanties, dan kunt u hiervoor een formulier
aanvragen bij de directeur. Dit geldt ook voor vierjarigen, ook al krijgen zij
vanwege hun leeftijd het verlof sowieso toegekend.
Ook voor bruiloften en begrafenissen dient een formulier te worden ingevuld.

KIVA

Een nieuw schooljaar is ook een frisse nieuwe start van KIVA!
In de onderbouw wordt er gewerkt rond het thema: Wie zijn Wij?
In dit thema richten ze zich op het bevorderen van een groepsgevoel:
wij horen bij elkaar en voelen ons een groep. De komende weken
doen ze verschillende Kiva-spelletjes en Kiva-oefeningen om dit
gevoel te versterken.

De KIVA-regel:

We willen samen een groep zijn want dat is fijn
In de bovenbouw wordt er gewerkt rond het thema: Iedereen verdient respect.
Ze richten zich op de onderlinge relaties in en buiten de klas. Iedereen heeft recht
op respect, maar ook de plicht om anderen met respect te behandelen. Dit zorgt
voor een fijne groep. De komende weken doen ze verschillende Kiva-spelletjes en
oefeningen om het groepsgevoel te bevorderen. “Wij horen bij elkaar en voelen
ons een groep!”
De KIVA-regel:

We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect
Stagiaires
Dit schooljaar komen de volgende studenten bij ons stagelopen:
- Laura Nieuwland, PABO-4, groep 4, maandag en dinsdag.
- Tommy Provoost, PABO-1, groep 2, maandag en dinsdag.
- Charlotte de Kam, PABO-1, groep 1, maandag en dinsdag.
- Danisha Koole, Scalda-2, groep 3, maandag, dinsdag en woensdag.
- Medon Gashi, Scalda-3, groep 6, maandag, dinsdag en woensdag.
We wensen hen een fijne leertijd bij ons op school!
Adresgegevens
Wanneer uw adres of telefoonnummer wijzigt, of u wilt een ander ‘noodnummer’
toevoegen, wilt u dat dan doorgeven aan Bea: beamelse@archipelscholen.nl?

Schoolfruit

We zijn ook dit jaar weer ingeloot om deel te nemen aan het
EU-schoolfruit project!
Dit houdt in dat we van 5 september tot en met 10 februari
voor alle kinderen, drie keer in de week fruit en groente krijgen.
We zullen dit, op een aantal dagen per week, als extra
(pauze)hapje aanbieden.

GVO - IVO
Volgende week starten de lessen IVO en GVO. Deze lessen worden verzorgd op
donderdagmiddag door Jorinke Karelse (GVO) en Mohamed Amezian (IVO).

