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Gefeliciteerd allemaal!
Kinderboekenweek
Van 2 t/m 13 oktober 2019 staan
voertuigen centraal tijdens de
Kinderboekenweek met als
thema: Reis mee!
Wij gaan hier natuurlijk weer uitgebreid aandacht aan besteden!
Heel leuk binnen dit thema past ons nieuwe Zwerfboeken Station (deze boeken gaan ook
op reis) waarover u hieronder meer kunt lezen.

Internationale zwerfboekendag
2 oktober internationale zwerfboekendag
Sinds de zomervakantie staat er bij ons op school een Zwerfboeken Station.
Heeft u thuis nog kinderboeken (in goede staat) liggen waar u niks meer
mee doet, lever deze dan in voor ons Zwerfboeken Station!
Ons Zwerfboeken Station wordt aangevuld en onderhouden door cliënten
van Het Gors. Kijk voor meer info op www.gors.nl

Wat is Kinderzwerfboek?
Kinderzwerfboek wil kinderen stimuleren om in hun vrije tijd boeken te lezen. Want
lezen is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Je hebt je hele brein nodig om te lezen:
waarneming, taal, redeneren, geheugen, aandacht en vermogen om te selecteren
tussen hoofd- en bijzaken. Lezen prikkelt de verbeelding. Je kunt je helemaal
verliezen in een verhaal en je eigen film erover maken in je hoofd. Maar het
belangrijkste: lezen is vooral erg leuk en ontspannend.
Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Hierdoor hebben
kinderen later meer kans op een goede toekomst.
Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken mee naar huis te
nemen en te lezen. En daarna het boek weer te laten zwerven zodat andere kinderen
hetzelfde boek ook kunnen lezen. In elk boek staat een code waarmee de kinderen de reis
van hun zwerfboek kunnen volgen op internet.
De kinderen mogen vanaf 2 oktober zonder het te vragen een zwerfboek meenemen uit de
kast!
Neem me mee, lees me en laat me weer zwerven…
Kijk op: www.zwerfboek.nl voor meer info

Week van de Pauzehap
De Week van de Pauzehap is een jaarlijks lesprogramma van Ik eet het beter. Deze week
ervaren de leerlingen elke ochtend hoe lekker een verantwoorde pauzehap kan zijn.
Natuurlijk komen ze daarbij ook in beweging!

Cultureel feest
In de maandbrief van september heeft u kunnen lezen dat wij op donderdag 10 oktober een
Cultureel feest gaan organiseren.
Daarom alvast een kijkje in het thema van ons Cultureel feest.

Thema van ons Cultureel feest.

Samenwerken
De maatschappelijke opdracht van het onderwijs wordt breder. De samenleving verwacht
veel van het onderwijs. De school is geen plek meer waar alleen kennis wordt doorgegeven,
maar is er ook om leerlingen sociale vaardigheden te laten opdoen en hen te helpen bij hun
persoonlijke ontwikkeling.
Dit gaat niet vanzelf…
Archipelschool de Branding wil er in haar onderwijs alles aan doen om ongelijke kansen van
kinderen tegen te gaan. Hoe klein we ook zijn, toch willen wij meewerken aan de
versterking van de samenleving.
In Nederland én internationaal blijkt het veelal andersom te zijn: door onderwijs worden
verschillen groter, neemt kansenongelijkheid toe.
De Branding is zich daar bewust van en wil de komende vier jaren uitgaan van “de
ontwikkeldoelen” van Unesco en daar een aantal onderwijsactiviteiten op richten en op
afstemmen.

De ontwikkeldoelen:
Doel 1
Doel 2
Doel 3
Doel 4
Doel 5

— Geen armoede
— Geen honger
— Gezondheidszorg voor iedereen
— Iedereen naar school
— Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig

Doel 6
Doel 7
Doel 8
Doel 9
Doel 10
Doel 11
Doel 12
Doel 13
Doel 14
Doel 15
Doel 16
Doel 17

— Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen
— Schone en betaalbare energie
— Eerlijke en sociale economische groei
— Veilige infrastructuur en beschikbare kennis voor iedereen
— Gelijke kansen voor iedereen
— Leefbare, duurzame steden
— Duurzame productie en consumptie
— Klimaatverandering stoppen
— Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
— Gezonde bossen en een rijke biodiversiteit
— Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
— Samenwerken voor de Werelddoelen

De Branding richt zich tijdens het Cultureel Feest in het bijzonder op:
Doel 4 — Iedereen naar school
Doel 10 — Gelijke kansen voor iedereen
We hebben al veel lekkere gerechten voorbij zien komen voor ons Cultureel feest. Mocht u
zich nog niet hebben opgegeven, dan kan dat nog bij de groepsleerkracht.

Zoef boek je trip en go
De kinderen van groep 8 gaan ‘s morgens in de bibliotheek een uurtje allerlei leuke
activiteiten doen over de Kinderboekenweek. Het bezoek is gewoon onder schooltijd.

14 t/m 18 oktober herfstvakantie

Start schooljudo
De komende acht weken krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 wekelijks
een judoles op school. Tijdens deze lessen wordt gewerkt aan 6
belangrijke thema’s; vertrouwen, respect, beheersing, samenwerken,
weerbaarheid en discipline. En plezier niet te vergeten!
Door (school)judo leren kinderen (door te) stoeien. Hiermee werken we
aan de mentale en fysieke gezondheid van kinderen. Het programma
draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en verbetert de sociale
veiligheid op school.

KiVa
De komende periode werken we in de onderbouw rond het thema:
“Gevoelens”
In dit thema leren kinderen wat gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft
de basisemoties wel eens ervaren, maar het begrijpen en onder woorden
brengen hiervan is nog lastig! Door middel van verhaaltjes, spelletjes en
oefeningen gaan we hier aan werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens te
herkennen bij zichzelf én anderen.

De Kiva-regel:
Boos, verdrietig, blij: houd rekening met mij

In de bovenbouw werken we rond het thema: “In de groep”.
In dit thema leren de kinderen dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen. In de
ene groep voel je je fijn en in de andere misschien niet. Soms gedraag je je in een groep
anders dan je eigenlijk zou willen. Dit heet groepsdruk. Door middel van verschillende
oefeningen ervaren de kinderen hoe groepsdruk werkt. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan de verschillende rollen in een groep. Welke rol vervul jij? Waaraan merk je
dat?

De Kiva-regel:
We maken er samen een fijne groep van.

Programmeren 6 november
Op woensdag 6 november 2019 zijn alle kinderen vrij.

Wij krijgen op dinsdagmiddag 5 november een teamscholing programmeren en tijdens de
studieochtend van 6 november gaan we het een en ander uitwerken met elkaar.
Daarna worden de materialen aangeschaft en willen we vanaf januari 2020 in alle klassen
starten met de lessen programmeren.
Voor een voorproefje kunt u vast kijken op www.b-bot.nl

De lessen programmeren staan niet apart op het lesrooster vermeld, maar zijn ten dienste
van vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie.
Programmeren stimuleert o.a logisch denken, samenwerken en het probleemoplossend
vermogen van kinderen.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee ook het voorbereiden van diverse
activiteiten door de ouderraad.

Om deze activiteiten mogelijk te maken vragen wij jaarlijks een vrijwillige
ouderbijdrage. Deze bedraagt 17 euro per kind.
Betaling is op diverse manieren mogelijk:
● contant bij juf Bea op de maandag- of woensdagmorgen.
● Het bedrag overmaken op onze rekening : NL 45 RABO 0310 9924 00 tnv OR de
Branding met vermelding van de groep van uw kind.
● contant in termijnen bij juf Bea.

Oproep!
●

Wij zoeken hulp voor het controleren van de
Verteltassen.
Dit houdt in: 1x per 2 weken een paar tassen
controleren op inhoud. Zit alles er nog in?

●

Dan zoeken wij verder nog vrijwilligers voor onze
bibliotheek! Dit houdt in: het uitlenen en innemen van
de bibliotheekboeken en ze na inname op alfabet terug
zetten in de kast. Met een uurtje per week helpt u ons al verder!

Voor beide activiteiten kunt u zich opgeven bij juf Ingrid: ingriddepagter@archipelscholen.nl
U kunt dan ook aangeven welk tijdstip voor u geschikt is.

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

