Nieuwsbrief ouders maart 2019
Archipelschool de Branding

Agenda
1 maart
1 maart
4 mrt t/m 8 maart
10 maart
12 maart
14 maart
15 maart
18 maart
21 maart
22 maart
25 mrt t/m 1 april
26 maart

groep 7 Democracity
Nationale Complimentendag
voorjaarsvakantie
Meidendromen
Bee-Bot gr 7 en 8
groep 8 vrij
staking alle leerkrachten - alle kinderen vrij
muziekimpuls
Kangoeroerekenwedstrijd
Watersnoodmuseum Ouwerkerk groep 7 en 8
Ik Eet Het Beter groep 5 t/m 8
Bee-Bot gr 7 en 8

Archipel Rekendictee 2019
schoolvoetbal jongens
verkeersexamen Groep 7
Bee-Bot gr 7 en 8
schoolvoetbal meisjes
schoolreizen groep 1 t/m 7

3 april
3 april
4 april
9 april
10 april
14 mei

Jarigen
Esmee
Jayvian
Lilly
Lena
Amin
Ebrahiem Ahmed
Amelly

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

Kiyano
Nadia
Nicky
Nadine
Denice
Yasmine
Ryan

(groep 4)
(groep 5)
(groep 5 )
(groep 6 )
(groep 7)
(groep 8 )
(groep 8)

Gefeliciteerd allemaal!

Schoolreizen
Op dinsdag 14 mei 2019 gaan de groepen 1 t/m 7 weer op schoolreis.
Op het onderstaande overzicht ziet u waar de verschillende groepen naar toe gaan en de
bijbehorende kosten.

Groepen 1 en 2 gaan naar Five Star Farm in Kamperland € 18,Groepen 3 en 4 gaan naar Mini Mundi in Middelburg

€ 19,-

Groepen 5, 6 en 7 gaan naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam

€ 30,-

Wij willen ouders in de gelegenheid stellen om te sparen in 3 termijnen.
1/2

€ 6 + € 6 + € 6 = €18,-

3/4

€ 7 + € 6 + € 6 = €19,-

5/6/7

€10 + €10 + €10 = €30,-

De bedragen te voldoen voor 6 maart, 10 april en en 8 mei.
Als u denkt in aanmerking te komen voor een bijdrage van Stichting leergeld, kunt u dit
aanvragen.
De kosten voor de schoolreis kunt u overmaken op rekeningnummer NL45
RABO0310992400 t.n.v. OR OBS de Branding.
Betaalt u contant dan kunt u dat doen op maandag- of woensdagmorgen bij juf Bea.

Democracity groep 7
Democracity is een educatief rollenspel dat wordt gespeeld op het gemeentehuis door groep
7. 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.

Meidendromen
Heb jij altijd al een willen kletsen met een rechter, een paardencoach, een
taartenmaakster? Of een burgemeester, een meubelmaakster of de directrice van
Omroep Zeeland willen vragen wat er zo leuk is aan haar baan? Dit is je kans!
Op vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag! Een moment om stil te staan
bij emancipatie en gelijkwaardigheid. Daarom organiseren wij op zondag 10 maart
het evenement Meidendromen! Ben jij er ook bij? En neem je al je vriendinnen mee?

Na het ontmoeten is het tijd om zelf te dromen over je toekomst. Er is een knutselopdracht
waarin je je eigen dromen kwijt kunt. Tijdens de middag treden ook verschillende groepen
van VTV Vlissingen op. De middag duurt van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur. Deelname is
gratis. Wel graag aanmelden via meidendromenwalcheren@gmail.com

Bee-Bot groep 7 en 8
Dit is een Bee-Bot. Het is een programmeerbare robot. Door met de BeeBot aan de slag te gaan leren kinderen spelenderwijs programmeren. Het
is de bedoeling dat de kinderen van groep 7 en 8 een soort spel met de
Bee-Bot ontwerpen dat dan later weer door de kinderen van de onderbouw
gespeeld kan gaan worden.

Snappettraining
Zoals u weet werken we in de bovenbouw met Snappet. Inmiddels hebben we
al een aantal scholingen gevolgd. Op 14 maart 2019 gaan o.a. juf Monique en
juf Imke deel 2 van de training voor gevorderden volgen.
Op deze dag zijn de kinderen van groep 8 vrij.

Kangoeroerekenwedstrijd

Ook dit jaar doen de beste rekenaars van de bovenbouw weer mee met deze wedstrijd.
De wedstrijd vindt plaats onder schooltijd op vrijdag 22 maart.
De hersens van deze kinderen worden hierbij flink aan het werk gezet. Elk jaar is het
weer geweldig om te zien hoe de kinderen hun best doen om de lastige vraagstukken op
te lossen.

Bezoek Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
De kinderen van groep 7 en 8 brengen
vrijdagmiddag 22 maart een bezoek aan het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het
programma is erop gericht leerlingen bekend te
maken met het museum, de ramp van 1953 en
waterveiligheid vandaag de dag, zowel in
Nederland als wereldwijd. De kinderen
ontdekken het museum aan de hand van een
rondleiding, verhalen, voorwerpen en
verschillende werkvormen. Het is de bedoeling dat ze een lunchpakket meenemen naar
school. Vlak voor vertrek zullen ze gezamenlijk in de klas lunchen.
Ze vertrekken rond 12.00 uur met de bus vanaf school en zullen daar rond 16.00 uur weer
terug zijn.

Project: Ik eet het beter groep 5 t/m 8

Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken basisschoolleerlingen met Ik eet het beter.
De interactieve lesprogramma’s van Ik eet het beter maken leerlingen op een speelse
manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf
leuk, op school maar ook daarbuiten!
Groep 5: Stapelgezond
Voor groep 5 is er op donderdag 28 maart StapelGezond: Wat zitten er veel gezonde
producten in die Schijf van Vijf! Voor ontbijt, lunch, avondeten, pauzehappen, drinken...
Kinderen gaan vanaf groep 5 zelf keuzes maken. Spelenderwijs ontdekken leerlingen
waarom die Schijf een handig hulpje voor hen is. Maar er is meer dan gezond eten: ook
lekker bewegen en op tijd ontspannen horen erbij!

Groep 6: Over de tong
Groep 6 gaat op donderdag 28 maart van alles ontdekken over smaak. Zoet, zuur, zout,
bitter: leerlingen weten deze smaken – soms letterlijk blindelings – van elkaar te
onderscheiden door verschillende producten te proeven. Zelfs umami klinkt hen niet meer
vreemd in de oren! Al proevend, vergelijkend en combinerend worden leerlingen zich bewust
van wat ze eten en drinken en leren ze over de Schijf van Vijf. Zelfs umami is voor hen geen
vreemd begrip meer!

Groep 7: Expeditie Lekker in je vel
Met het fonkelnieuwe programma Expeditie Lekker in je Vel gaat groep 7 een week lang,
van maandag 25 maart t/m maandag 1 april, de uitdaging aan om gezond te eten, lekker te
bewegen en op tijd te ontspannen. Ook individueel onderzoeken en ervaren de leerlingen
hoe ze zich lekker fit kunnen voelen, in de klas én in het gezin thuis.

Groep 8: KlassenLunch
Voor groep 8 is er de oude, vertrouwde KlasseLunch.
Met het lesprogramma KlasseLunch krijgen leerlingen van groep 8 plezier in het maken van
bewuste keuzes voor de middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of iets minder gezond,

maar ook keuzes die te maken hebben met duurzaamheid of dierenwelzijn, met cultuur of
eetgewoontes, met smaak of porties.Tot slot genieten ze met de hele groep van de gezellige
KlasseLunch! De kinderen van groep 8 moeten zelf een bord, een beker en bestek
meenemen. Ze zijn die middag om 14.00 uur vrij!

Schoolvoetbal
De kinderen die zich hebben opgegeven krijgen nog een
informatiebrief zodra er meer bekend is over de tijden waarop
gespeeld moet worden.
De wedstrijddagen zijn voor 2019 vastgesteld op de volgende data:

-De jongens spelen op woensdag 3 april 2019 hun toernooi.
-De meisjes spelen op woensdag 10 april 2019 hun toernooi.

Scheidsrechters
Zonder scheidsrechters geen voetbaltoernooi. Daarom zijn we altijd op zoek naar goede,
gemotiveerde scheidsrechters die de Vlissingse schooljeugd een leuke dag willen bezorgen!
Heeft u affiniteit met voetbal en wilt u graag een paar wedstrijden fluiten? Stuur ons een
mailtje, dan nemen wij contact met u op!
Meer informatie vindt u op de site van schoolvoetbal Vlissingen
.http://www.schoolvoetbal.info/

Verkeersexamen 2019
Op donderdag 4 april doet groep 7 mee aan het theoretisch
verkeersexamen.
De klas is al druk aan het oefenen en ze verwachten dan
ook allemaal te slagen!

KiVa
De onderbouw en de bovenbouw werken deze maand rond het thema:
“Wij helpen elkaar.”

Wanneer dit thema afgelopen is, beschikken de kinderen over middelen en
vaardigheden om anderen te helpen. Naast het oefenen in helpen, besteden we ook
aandacht aan het geven van complimenten.
De kiva-regel van het thema is: Op onze school helpen wij elkaar.

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”.

