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Agenda

Woensdag  1  maart Nationale complimentendag

Brandin� spelletjesmidda�
Donderdag 16 maart W4 - Kangoeroe wedstrijd groep 4 t/m 8
Vrijdag 17 maart Nationale Pannenkoekdag
Maandag 20 maart Week van de Lentekriebels
Dinsdag 28 maart Kok in de klas - groep 7
Woensdag 29 maart Grote Rekendag

Archipel Rekendictee groep 5/6
Voorleeswedstrijd - Menno groep 8

Jarig in maart
4 maart Kiyano 23 maart Josiah en Fenna
7 maart Esmee 24 maart Jayvian
13 maart Zayd 25 maart Charlotte
14 maart Lena 26 maart Nicoleta
15 maart Ben 30 maart Zayd
16 maart Amin 31 maart Rayan
18 maart Lilly

Welkom

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

Armano, Jasiah en Zayd in groep 1.
Wat gezellig dat jullie er zijn!

We wensen jullie een heel fijne schooltijd
toe op De Branding!



Algemeen nieuws

Woensdag 1 maart … de lente is in zicht… het zonnetje schijnt. Maar ‘s ochtends is
het nog koud en soms valt er opeens nog wat sneeuw. Maart roert zijn staart…
Op De Branding zijn we de maand maart gestart met een spelletjesmiddag.
Alle ‘maatjesklassen’ speelden vandaag samen spelletjes. Van Ganzenbord tot
Eierenloop, van Jenga tot Uno. Wat een lol!

Met vriendelijke groet,
Marloes Ketting
Directeur Archipelschool De Branding

Pannenkoekdag
Vrijdag 17 maart is de Nationale Pannenkoekdag. Op deze
dag is het de bedoeling om ‘ouderen’ in het zonnetje te
zetten. Op de Branding mag ieder kind een grootouder (of
ander familielid) uitnodigen om deze dag op school een
pannenkoek te komen eten!
Meer informatie hierover ontvangt u komende week per
brief.

Schoolvoetbal
Op woensdag 5 april vindt het schoolvoetbaltoernooi
plaats voor de jongens en op woensdag 12 april voor de
meisjes. Alle kinderen van de groepen 5 tot en met 8
kunnen hieraan meedoen! Ze kunnen zich hier uiterlijk
maandag 6 maart voor opgeven bij hun leerkracht.
(Of u kunt even een berichtje sturen via Parro.)

GVO / IVO (herhaling)
Op onze school wordt iedere donderdag IVO en
GVO gegeven aan de kinderen van groep 3 tot
en met 8. Eind maart moeten we de
leerlingaantallen voor het volgende schooljaar
doorgeven aan het dienstencentrum dat deze
lessen mogelijk maakt. Het is belangrijk om dat
nauwkeurig te doen, omdat de bekostiging van
de vormingsdocenten daarvan afhangt.

Daarom het volgende:
Als u momenteel een kind in de groepen 3 t/m 7 hebt en uw kind voor komend
schooljaar (2023-2024) wil laten veranderen van “richting”; uw kind niet meer naar
IVO - GVO wil laten gaan of uw kind juist wil opgeven voor één van beide



richtingen, dan vragen we u om dat via de mail aan te geven via:
marloesketting@archipelscholen.nl.
Dit kunt u doen t/m vrijdag 10 maart. Wanneer u uw kind niet wil laten
veranderen dan hoeft u niets te doen. Ouders van de leerlingen in groep 2
ontvangen binnenkort een brief met meer informatie en een opgavestrook.
Voor meer informatie zie: https://www.vormingsonderwijs.nl/voor-ouders/.

Oproep MR-lid (herhaling)
Er is vanaf volgend schooljaar (2023-2024) een vacature in de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad (MR). Maarten Siben neemt dan afscheid omdat hij
na dit schooljaar geen kinderen meer heeft die op de Branding zitten.
In de MR hebben twee ouders (Maarten Siben en Sandra Mulders) en twee
leerkrachten (Ellen Swiers en Imke Florie) zitting.
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 vergadert 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, wilt u dat dan uiterlijk 1 april doorgeven aan Ellen
(ellenswiers@archipelscholen.nl) of Imke (imkeflorie@archipelscholen.nl)? Mocht
u vooraf meer informatie willen, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden.
N.B. Vanwege de toekomstige nieuwe huisvesting, 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!

Week van Openbare Scholen
Van 20 t/m 24 maart is het de week van de Openbare Scholen. Openbare scholen
halen de wereld in de klas en laten leerlingen hun waarden en idealen ontdekken.
Dat gebeurt via de volgende kernwaarden:

Wat fijn om een openbare school te zijn!

Openbar� schole�, waa� verhale� samenkome�.
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KIVA
He� them� va� dez� maan� i�: Same� zij� wi� ee� fijn� groe�

Onderbouw: De komende periode doen we verschillende
oefeningen waarbij jullie kinderen zich verplaatsen in iemand
die zich niet fijn voelt. Vervolgens koppelen we dit aan samen
een fijne groep zijn. In de vorige thema’s hebben we het
gehad over pesten.  In een fijne groep hoort geen pesten
thuis. Samen zijn we tegen pesten! Samen zijn wij voor een
fijne groep! Kinderen begrijpen dat anderen soms hulp nodig
hebben zodat iedereen zich fijn kan voelen in de groep.

Bovenbouw: Nu de kinderen weten welke vormen van vervelend gedrag er zijn
en hoe ze die kunnen herkennen, gaan we in dit thema in op de gevolgen
daarvan. (Fictieve) verhalen van gepeste kinderen worden besproken. Hoe voelt
een gepest kind zich? Wat zouden we kunnen doen om hem of haar te helpen?
Daarnaast kijken we naar onze eigen groep. Hoe ziet onze groep er op dit
moment uit? Wat gaat goed? Waar kunnen we aan werken?

Kiva-regel:

Wi� gaa� goe� me� elkaa� o�.

Wist u dat …

… groep 7 en 8 heerlijk samen
kunnen touwtje springen?

Iedere dag worden er nieuwe
bewegingen uitgeprobeerd.



… het 10 februari warme
truiendag was?

De kinderen van groep 5
kwamen deze dag warm

gekleed naar school en kregen
een les over het klimaat van

niemand minder dan de
burgemeester!

… onze schoolbibliotheek
regelmatig wordt aangevuld

door de Zeeuwse Bibliotheek?
Zo leende groep 2 onlangs de
Kamishibai (het vertelkastje).

Met de kamishibai kunnen de
kinderen genieten van de platen

terwijl de juf doorleest.

… naar aanleiding van de
vreselijke aardbeving(en) in

Turkije, de kinderen in groep 4
zich afvroegen of er in

Nederland ook weleens
aardbevingen zijn?

We hebben op de kaart gekeken
waar Groningen ligt en geleerd
hoe het komt dat er daar af en

toe kleine aardbevingen
voorkomen.

… in groep 1 een huishoek is met
allerlei verkleedkleren, zoals een
koeien-, piraten- en autocoureur

pak, verschillende jurken,
sjaaltjes, petten, hoeden en

echte hoge hakken?
Het is zo fijn om te verkleden en

even iemand anders te zijn.



… de leesweken van de
Kinderjury zijn begonnen?

De kinderen van groep 6 zijn
begonnen met het maken van
'boekenposters' van boeken die
op de tiplijst van de Kinderjury
staan. Ook gaan de kinderen

hun stem uitbrengen tijdens de
Stemweek. Wie weet wint hun
favoriete boek wel de prijs van

de Kinderjury 2023!

… de leerlingen van groep 3 nog
maar 5 maanden leesonderwijs

hebben gehad en nu al hele
zinnen kunnen maken, kunnen

opschrijven en aan elkaar
kunnen voorlezen?

Dat doen we nu ook regelmatig
bijvoorbeeld deze zinnen over

hun voorjaarsvakantie.


