Nieuwsbrief ouders februari 2019
Archipelschool de Branding

Agenda
5 februari
13 februari
15 februari
22 februari
22 februari
25 februari - 1 maart
1 maart
14 maart

groep 8 vrij
studiedag leraren - alle kinderen vrij
rapportbriefjes mee
groep 8 Democracity
rapporten mee
rapportbespreking groep 1 t/m 7
groep 7 Democracity
groep 8 vrij

Jarigen
Lydia
Erita
Royce
Devano
Neyda
Meryem
Jayenna
Thomas

(groep 1)
(groep 1)
(groep 1)
(groep 2)
(groep 2)
(groep 2)
(groep 3)
(groep 3)

Emanuela
Nina
Jennely
Delano
Leona
Jordi
Lixiao

(groep 3)
(groep 3)
(groep 6 )
(groep 6 )
(groep 6)
(groep 7 )
(groep 8)

Gefeliciteerd allemaal!


Scheldekwartier
Er wordt in Vlissingen al meer dan 10 jaar gesproken over ‘een nieuw schoolgebouw op het
Scheldekwartier’. In het nieuwe schoolgebouw zouden de Branding samen met de Frans
Naereboutschool en de Ichtusschool komen te zitten.
Tijdens ontmoetingen met verschillende wethouders, was dit vaak een onderwerp van
gesprek. Tot nu toe kon de gemeente echter geen duidelijkheid over de realisering hiervan
geven.
In december heb ik een gesprek gehad met wethouder Reinierse en hij wil op het
Scheldekwartier de bouw starten van ongeveer 700 woningen en een school.
Het geheel zou eind 2021 gerealiseerd moeten zijn. Binnenkort heb ik samen met de
directeuren van de andere scholen een gesprek met de wethouder en hoop daarna
concretere informatie met u te kunnen delen.

Studiedag 13 februari 2019
De kinderen zijn op 13 februari 2019 vrij. De leerkrachten gaan die dag met elkaar aan de
slag om het nieuwe schoolplan meer vorm te geven en we denken o.a. met elkaar na over
nieuwe methodes. Waar moeten volgens ons nieuwe lesmethodes aan voldoen. Zowel de
leerkrachten als de kinderen zijn van mening dat het belangrijk is dat kinderen tijdens de
lessen ook goed leren hoe je moet samenwerken.
Ik blijf u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Studiedagen Snappet
Zoals u weet werken we in de bovenbouw met Snappet.
Inmiddels hebben we al een aantal scholingen gevolgd. Op 5
februari 2019 en op 14 maart 2019 gaan o.a. juf Monique en juf Imke een training voor
gevorderden volgen. Op deze dagen zijn de kinderen van groep 8 vrij.

KiVa
De onderbouw werkt deze periode rond thema 7: “De groep is tegen pesten”
De komende periode doen ze verschillende oefeningen waarbij de kinderen zich verplaatsen
in iemand die gepest wordt (hoe voelt iemand zich die gepest wordt?). Vervolgens koppelen
we dit terug aan een fijne groep. In de vorige thema’s wilden we zorgen voor een fijne groep
en in een fijne groep hoort geen pesten thuis. Samen zijn we tegen pesten!

De bovenbouw werkt deze periode rond thema 7: “Samen zijn wij een fijne groep”
Nu de kinderen weten welke vormen van pesten er zijn en hoe ze die kunnen herkennen,
gaan we in dit thema in op de gevolgen van pesten. (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?
De KiVa-regel voor de hele school is: We gaan goed met elkaar om.

Het nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar is nog ver weg. Toch wordt er al gekeken in ons administratiesysteem
hoeveel aanmeldingen voor nieuwe kinderen we hebben.
De eerste teldatum valt al op 1 februari 2019. Aan de hand van de telling wordt duidelijk
hoeveel leerkrachten we volgend jaar mogen inzetten.
Wordt uw kind vóór 1 oktober 2019 vier jaar en wilt u hem of haar aanmelden voor de
Branding, dan vragen we u dat voor 1 februari te doen.
Kent u mensen in uw omgeving, waarvan een van de kinderen vóór 1 oktober vier jaar wordt
en die belangstelling hebben voor onze school, wilt u hen dan ook vragen om voor 1 februari
2019 de aanmelding te doen.

Babynieuws

Juf Maaike van GVO is 9
januari 2019 bevallen van
een meisje.
Wij wensen haar alle geluk
toe.

Democracity
Democracity is een educatief rollenspel dat wordt gespeeld op het gemeentehuis door groep
7 (1 maart van 13-15 uur) en 8 (22 februari van 13-15 uur) . De kinderen vormen samen de
volksvertegenwoordiging van een stad. De stad bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is
aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat
worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een
groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moet echt
gekozen worden. Na het spel kunnen de kinderen vragen stellen aan bijvoorbeeld de
burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden. De kinderen horen dan hoe het toegaat
in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de
eigen gemeente. De kinderen krijgen van tevoren in de klas een voorbereidende les.

MuZEEum bezoek groep 3 en 4
De kinderen van groep 3 en 4 hebben in januari een bezoekje
gebracht aan het MuZEEum. Ze kregen daar een kijkje in het
leven van Michiel de Ruyter. Om te beginnen mochten ze zich
verkleden in de stijl van toen. Als verrassing was daar opeens
'Michiel de Ruyter' en de kinderen hadden allerlei interessante
vragen voor hem. Nadat ze op de foto waren geweest, kregen ze
een rondleiding. Ze mochten mee naar het schip van Michiel en ze
mochten ook in het hoge torentje kijken, daar hadden ze een mooi
uitzicht over Vlissingen en de zee. Tot slot kregen ze nog uitleg over hoe het seinen met
vlaggen in die tijd werkte en mochten ze hun eigen naam in seinvlaggen maken. Het was
een heel leerzame en gezellige dag!
Kijk voor de foto's in het fotoalbum op onze website: https://obsdebranding.net/fotoalbum/

Ouderbijdrage
De extra activiteiten en feesten die wij vieren worden betaald van de ouderbijdrage.
Een aantal ouders heeft nog niet betaald.
Wij willen u vragen z.s.m. €17,- over te maken op rekeningnummer NL 45 RABO
0310992400.
U kunt ook op maandagochtend of woensdagochtend komen betalen bij juf Bea.

Gevonden voorwerpen
Graag jullie aandacht voor de gevonden voorwerpen. Momenteel
worden er veel dingen gevonden en in de gevonden-voorwerpendozen gelegd. Mocht u iets kwijt zijn, dan kunt u een kijkje nemen in
de dozen. Deze kunt u vinden bij de tussendeur naar de gymzaal.

Website
Op www.obsdebranding.net kunt u weer het huiswerk van groep 5 t/m 8 vinden onder het
kopje “Voor leerlingen”.

