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Agenda

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie

Woensdag 2 november Workshop Mad Science groep 6 en 7
Vanaf donderdag 3 november Week van de Mediawijsheid
Maandag 7 november Iedereen: bord, beker, bestek, bakje

meenemen voor het schoolontbijt!
(in een plastic tasje, met naam)

Dinsdag 8 november Nationaal Schoolontbijt
(kinderen hoeven thuis niet te ontbijten!)

Woensdag 9 november Workshop Voorlezen - voor (groot)ouders!
Woensdag 23 november Drempeltoets groep 8
Donderdag 24 november MR-vergadering

Jarig in november

2 november Oni
9 november Ibrahim - Joann - Redouan
20 oktober Milano
21 november Milano
22 november Norhaan

Welkom

De volgende nieuwe leerlingen zijn gestart of
starten binnenkort op De Branding:

Valentina in groep 7 en Samantha in groep 6.

Wat gezellig dat jullie er zijn!
We wensen jullie een heel fijne schooltijd toe op De
Branding!



Algemeen nieuws

Beste ouder(s) / verzorger(s),

De eerste periode, van vakantie tot vakantie, zit erop …
Van de zomer naar de herfst.
Van gewekt worden door de vogels en de zon naar een wekker die afgaat in het
donker. De komende week even geen wekker, geen schoolbel maar tijd voor wat
anders. Geniet van een weekje rust, van de bladeren aan de bomen die zo mooi
kleuren, van een spelletje memorie of kwartet, van een goed voorleesboek…
Over dat laatste gesproken; we nodigen u na de vakantie van harte uit voor een
voorleesworkshop, door de bibliotheek, bij ons op school! Dat en nog veel meer
ander nieuws kunt u vinden in deze goed gevulde nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Marloes Ketting
Directeur Archipelschool de Branding

KIVA

Deze maand wordt er door de onderbouw gewerkt rond het thema:

Wa� i� ee� fijn� groe�?
Wat gaan we doen?
In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar manieren waarmee we
kunnen voorkomen dat er geen kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen
dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is voor
iedereen?

KiVa-regel:

Wi� hore� e� allemaa� bi�: i�, hi� e� oo� ji�.

De bovenbouw werkt deze maand rond het thema:

Wa� i� communicati�?
Wat gaan we doen?
Dit thema staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal.
Om betekenis te kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren,
belangrijk dat je kijkt naar diegene zijn of haar houding en gezichtsuitdrukking.
Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. De kinderen oefenen met het
uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te zetten in
ik-taal en dit toe te passen in verschillende situaties.

KiVa-regel:

W� prate� me� elkaa� (e� gebruike� daarbi� i�-taa�)



Oudergesprekken
Van dinsdag 8 november tot en met maandag 14 november aanstaande vindt,
voor de leerlingen van groep 2 tot en met 7, het ‘novemberoudergesprek’ plaats.
Tijdens dit gesprek geeft de leerkracht informatie over hoe de eerste periode van
uw kind in zijn/haar nieuwe groep is verlopen en horen de leerkrachten graag hoe
het met uw kind thuis gaat. Via Parro ontvangt u een uitnodiging om u in te
schrijven voor het oudergesprek. U kunt dan zelf de dag en het tijdstip kiezen.
Gezinnen die meerdere kinderen op school hebben, kunnen inplannen vanaf
maandag 31 oktober. Zo hebben zij de gelegenheid om de gesprekken (zoveel
mogelijk) achter elkaar in te plannen. De overige gezinnen kunnen het gesprek
inplannen vanaf dinsdag 1 november.

Schoolontbijt
Op dinsdag 8 november doen we mee aan het Nationale
Schoolontbijt! De groepen ontbijten dan samen met hun
‘maatjesgroep’; groep 1 met groep 7, groep 2 met groep 5, groep 3
met groep 6 en groep 4 met groep 8! Het doel van dit Nationale
ontbijt is om, samen en gezond ontbijten, bij kinderen te
bevorderen. In de brief in de bijlage vindt u, vanuit de organisatie,
nog meer informatie over (de inhoud van) het schoolontbijt.
Denkt u aan het meegeven van bord, beker, bakje en bestek?

Foto’s Parro
Via Parro wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee in de groep(en) van
uw kind(eren).  Wij willen u vragen om de foto’s (waar naast uw eigen kind ook
andere kinderen op staan) die wij met u delen niet te gebruiken op uw eigen
social media kanalen. Dit in verband met de privacy van medeleerlingen. Alvast
bedankt voor de medewerking!

Workshop Voorlezen
Op woensdag 9 november van 8.30 tot 9.30
verzorgt Karien Krijt van de Bibliotheek een
voorleesworkshop bij ons op school! Deze workshop
is bedoeld voor alle (groot) ouders die het leuk
vinden om voor te lezen en daar graag wat tips voor
krijgen. Voorlezen is immers niet alleen leuk, maar
ook heel goed voor de taalontwikkeling van uw

kind(eren). Wanneer u het leuk vindt, mag u na de workshop ook nog een boekje
voorlezen aan een paar kinderen uit de groep van uw (klein)kind.
Wilt u deelnemen aan de workshop dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht
van uw kind(eren). We ontvangen u graag op woensdag 9 november om 8.30
met een kopje koffie of thee in de hal van de school!



Ziekmeldingen
Het komt nog regelmatig voor dat wij om 8.30 kinderen ‘missen’. Wilt u, wanneer
uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dit altijd
doorgeven? Het liefst telefonisch: 0118-441111. Of eventueel via een berichtje in
Parro. Dan hoeven wij ons niet ongerust te maken!

Schooljudo
Vanaf dinsdag 15 november hebben de groepen 2 tot en met 8 weer schooljudo!
De lessen worden gegeven door meester Tonny.
Met schooljudo wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele
en fysieke ontwikkeling van de kinderen. De lessen zijn voornamelijk gericht op
samenwerken, respect, zelfvertrouwen, grenzen aangeven én leren respecteren,
waarbij plezier voorop staat!

ICP - Interne Contact Personen (vertrouwenspersonen)
Een aantal weken geleden zijn juf Angelique en juf Megan langs de klassen
gegaan om zich voor te stellen als vertrouwenspersoon. Dit houdt in dat, wanneer
er zich een probleem voordoet wat uw kind niet met zijn/haar eigen leerkracht
kan of wil bespreken, hij/zij naar één van hen mag gaan om erover te praten.
Bijvoorbeeld als er gepest wordt in de klas, of het thuis even niet zo lekker gaat.
De vertrouwenspersoon biedt dan een luisterend oor en helpt eventueel het
probleem op te lossen.
De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de
ouders. Mocht er iets zijn waar u graag vertrouwelijk met een leerkracht over wil
spreken, maar ziet u niet de mogelijkheid om dat bij de leerkracht van uw eigen
kind te doen, dan mag u altijd mailen naar juf Angelique
(angeliquezwemer@archipelscholen.nl) of juf Megan
(megananssems@archipelscholen.nl). Wellicht is even praten genoeg of kunt u
samen met één van hen werken aan een oplossing.

Zwerfboekenkast
Wist u dat er bij ons in de aula ook een Zwerfboekenkast staat?
Zwerfboeken zijn te herkennen aan de sticker op de kaft. Op die
sticker staat: Neem me mee! De kinderen mogen het boek gratis
mee naar huis nemen en lezen. Als het boek uit is, laat het dan
weer zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen. Op de
binnenkant van de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker staat

vaak een zwerfcode. Met die code kunnen kinderen de zwerftocht van het boek
volgen. Wist je dat sommige boeken zijn gaan zwerven in Utrecht en nu al in
Leeuwarden zijn? Alle kinderen mogen zelf boeken uit deze kast pakken en
meenemen, maar voor de kleinere kinderen is het wel handig als er een
volwassene even meekijkt.

mailto:angeliquezwemer@archipelscholen.nl
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Nieuwe leerlingen
Op 1 februari 2023 wordt bepaald hoeveel leerkrachten (en ander personeel) we in
het schooljaar 2023/2024 kunnen aanstellen. Het bestuur van Archipel bekijkt op
die datum hoeveel kinderen er dan bij ons ingeschreven staan. Wordt uw kind
vóór 1 oktober 2023 vier jaar en wilt u het aanmelden voor onze school, dan
vragen we u dat z.s.m. te doen, maar in ieder geval voor 1 februari.
Daarnaast vragen we u mensen in uw omgeving, waarvan één van de kinderen
vóór 1 oktober vier jaar wordt, op deze datum van 1 februari te attenderen.
Hartelijk dank!

Hulp gezocht!

Bibliotheek
De eerste aanmelding om te helpen is binnen! Na de herfstvakantie kunnen we
onze prachtige bibliotheek weer in gebruik nemen! We zijn echter nog steeds op
zoek naar (groot)ouders/ tantes/ ooms  die willen helpen bij het uitlenen van de
boeken. Dag en tijd is aan te passen aan uw agenda! Heeft u interesse en/of wilt u
eerst meer informatie, dan kunt u binnenlopen bij of bellen/mailen naar Marloes.

Oproep aan alle creatieve ouders, opa’s, oma’s, tantes en ooms:
Wij zoeken enthousiaste creatievelingen om te helpen bij het maken van
Verteltassen voor groep 3 en 4.

Wat is een Verteltas?
Een verteltas is een stoffen tas met daarin een prentenboek
en een informatief boek. Dit informatieve boek gaat over het
thema van het prentenboek. Verder zitten er in de tas
spelletjes, knuffels, werkbladen, kortom allerlei materialen
rondom het thema van het prentenboek. Deze materialen



zitten in de tas om ouders en kinderen aan te moedigen samen te lezen en
daarvan te genieten.

Op dit moment zoeken wij mensen die de tassen willen versieren, beplakken,
beschilderen, borduren of…… in het thema van het prentenboek. Op school
hebben we textielverf en/of -stiften. Het gebruik van andere materialen wordt
natuurlijk vergoed. Het werken aan de tas kost u dus financieel helemaal niks,
het kost alleen tijd! Maar het is erg leuk en dankbaar werk. U kunt ook samen
met een andere ouder aan de slag; gezellig, fijn om te overleggen en de
werk”last” wordt verdeeld.

U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Ingrid; ingriddepagter@archipelscholen.nl.
Te zijner tijd krijgt u dan de stoffen tas en mag u zelf kiezen voor welk
prentenboek u aan de slag wilt gaan. Ook kunt u dan natuurlijk meer uitleg
krijgen. Kijkt u ook eens in de aula op school; daar hangen de Verteltassen voor
groep 1 en 2 aan de muur. Zo krijgt u een goed beeld van wat precies de
bedoeling is.

Wij hopen op veel enthousiaste reacties!

mailto:ingriddepagter@archipelscholen.nl


Wist u dat …

… we in groep 2 over de herfst
werken?

Nu de dagen alsmaar korter
worden, ontdekken, leren en

ervaren we alles m.b.t. dit thema.
We sorteren alles wat er in deze
tijd uit de  bomen valt, spelen in
de kabouterhoek, zingen liedjes,

dansen als bladeren, werken
met de prachtige kleuren van de

herfst en nog veel meer!

… we in groep 8 een tosti-ijzer
hebben?

De leerlingen in groep 8 mogen
eens in de zoveel tijd hun eigen

tosti bereiden. We hebben al
vele creatieve tosti’s voorbij zien

komen. Sommige leerlingen
nemen zelfs een fles mayonaise,
curry of ketchup mee van thuis.

… we in groep 6 mochten
ontbijten op het stadhuis?

Vanwege het Nationaal
Schoolontbijt waren we

uitgenodigd bij de
burgemeester om te komen

ontbijten.
Tijdens het ontbijt

beantwoordde de burgemeester
vragen van kinderen.

Als afsluiting van ons bezoek
kregen we nog een rondleiding

door het stadhuis. We stonden zelfs in de krant!



… we in groep 3 meegedaan
hebben aan het

schoolkorfbaltoernooi?
We mochten de prachtige,

blauwe schoolshirts aan en we
hebben geen wedstrijd verloren!
Echt een team dat ontzettende
goed samen kan werken, goed
doelpunten kan scoren en sterk

verdedigt.
Echt een TOPTEAM!

….we in groep 4 zomaar de
tweede prijs wonnen bij de

schoolkorfbal?
Gewoon door goed samen te

spelen.

….er in groep 1 iedere
donderdagmiddag 2 kinderen
uit groep 7 een prentenboek

komen voorlezen?
Wij genieten van het verhaal en
vinden het erg knap hoe goed

de kinderen uit groep 7 kunnen
voorlezen!

….er in groep 5 voor het eerst
gestart wordt met

boekbesprekingen?
Heel erg spannend, maar ook

erg leuk!


