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Kerstkunst van groep 7 en 8



Agenda

24 december 2021 t/m 8 januari 2022 Kerstvakantie!!

Maandag 9 januari Weer naar school!
Woensdag 11 januari Mad Science groep 1 en 3
Donderdag 12 januari Schaatsen groep 6 t/m 8

(meer informatie volgt na de vakantie)
Vrijdag 13 januari Luizenpluis
Maandag 16 januari Start CITO-toetsen
Woensdag 18 januari Mad Science groep 2 en 8

Adviesgesprekken groep 8
Maandag 23 januari Workshop fotograferen groep 8
Woensdag 25 januari Archipel Taal Dictee

Donderdag 2 februari Studiemiddag > kinderen om 11.45 uit!!

Jarig in januari

8 januari Elizabeta
11 januari Daren
14 januari Moussa
23 januari Luka
25 januari Desli-Jay
28 januari Adam

Welkom

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

Desli-Jay in groep 1 en Dana in groep 3.

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 kerstvakantie staat voor de deur… 2022 zit er bijna op en
2023 komt eraan… Een jaar waarin corona ons dagelijks
schoolleven steeds minder is gaan beïnvloeden.  Een jaar
waarin we steeds meer weer ‘gewoon’ én samen konden gaan
doen; van Film by the Sea tot groepsdoorbroken werken, van
schooljudo tot Sinterklaas en als klap op de vuurpijl een
prachtig kerstfeest!
Wij wensen iedereen een heel fijne kerstvakantie met
gezellige feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Namens het team,
Marloes Ketting
Directeur Archipelschool de Branding

Oudertevredenheid
Graag bedanken wij u voor het invullen van de oudertevredenheidsvragenlijst.
Heel fijn om respons te hebben gekregen en te kunnen concluderen dat u (met
een gemiddelde van een 8,5) over het algemeen heel tevreden bent! Ouders die
op sommige punten (of op een enkel punt) niet helemaal tevreden zijn, nodig ik
graag uit om daarover met de leerkracht en/of mij (Marloes) in gesprek te gaan,
zodat we daar mogelijk wat aan kunnen doen.
Uiteraard kunt u ook andere punten dan de vragen uit de vragenlijst, ter sprake
brengen. We staan immers altijd open voor feedback/verbetering!

Leerlingenraad
De leerlingenraad is ‘geïnstalleerd’!
In alle groepen waren er veel kandidaten en
werden er zodoende weer echte
verkiezingen gehouden!
De leerlingenraad heeft dit schooljaar zeven
leden, uit iedere bovenbouwgroep (groep 5
t/m 8) twee leerlingen (groep 7 > 1 leerling).
Zij adviseren het schoolteam en de directie
over alles wat met de school te maken heeft.
Ze zijn betrokken bij vernieuwingen,
schoolfeesten en halen ideeën op bij de
andere leerlingen . De leerlingenraad
vergadert zo’n 6 tot 8 keer per jaar. De
directeur is hierbij aanwezig. Kinderen
mogen dan meepraten over het
schoolbeleid. Wij vinden het belangrijk om
hun mening te horen en te weten wat hun
wensen zijn.



Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Lilly Meryem Rhizlaine Natan

Jayvian Selena Milano

KIVA

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

“Herken pesten”

In dit thema gaan we in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms moeilijk om
onderscheid te maken tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen
leren de kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende situaties
waarin gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker
wordt. Ook bespreken we welke emoties je ervaart wanneer iemand vervelend
tegen je doet.

De bovenbouw werkt deze maand rond het thema:

“Verborgen vormen van (cyber)pesten”

Dit thema staat in het teken van de verborgen vormen van pesten, ook wel
indirect of relationeel pesten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het versturen
van gemene, anonieme (en digitale) berichtjes en het vertellen van negatieve
verhalen achter de rug van het slachtoffer om. Door middel van verschillende
oefeningen leren de kinderen niet alleen wat verborgen pesten is, maar ook hoe
ze de vormen van verborgen pesten kunnen herkennen in verschillende situaties.

Batterijen
In de aula van de school staat een batterijenton van Stibat.
Voor iedere kilo aan batterijen krijgen we 25 cent waarmee we
extra materialen aan kunnen schaffen!
Spaart u met ons mee?



Wist u dat …

…. in de pauzes groep 5 en 6
samen buitenspelen?

Op de foto ziet u een aantal
leerlingen, op de nieuwe
pleinplakkers, samen het

koningsspel spelen.

… groep 7 werkt aan hun eigen
geluk? We speelden afgelopen

jaar het geluksspel (uit de
methode Gelukskoffer).

Even goed nadenken en aan
elkaar vertellen waar jij

bijvoorbeeld blij van werd.

... groep 3 allemaal nieuwe taal-
en leesspelletjes heeft

gekregen?
Als het gewone taalwerk af is,

kiezen ze een spel uit de
spelletjeskast van Veilig Leren

Lezen.
Nu leren ze spelenderwijs nog

beter en vooral veel leuker lezen
en spellen!



… groep 4 al erg goed geworden
is in het elkaar helpen?

Wat een goed gevoel geeft het
als je jouw talent niet alleen voor
jezelf gebruikt, maar ook om een

ander kind te helpen.

… groep 1 iedere donderdag gym
krijgt van meester Dave?

Hij zet altijd heel leuke dingen
neer in de gymzaal zodat wij
goed kunnen oefenen met

klimmen, klauteren, springen,
gooien, zwaaien in de touwen en

aan de ringen, glijden en
balanceren.

... groep 8 elke woensdag gaat
tutorlezen in groep 4?

Hiermee helpen wij groep 4 bij
het leren lezen.



… de kinderen in groep 2 zorgen
voor een fijne, opgeruimde klas

en een verzorgd speelplein?
Zo leren wij omgaan met onze

omgeving!

… de groepen 7 en 8
kerstkaarten hebben gemaakt

voor mensen in het
Scheldekwartier?

… groep 5 en 6 dat hebben
gedaan voor de bewoners in de

buurt van de school?

… en de Schakelklas van groep 4
kaarten is gaan bezorgen in

Scheldehof?


