Maandinformatie voor ouders - december 2020

Agenda:


vrijdag 4 december

Sinterklaasviering op school

vrijdag 11 december

Foute kersttruiendag

donderdag 17 december

Kerstviering

maandag 21 december
t/m zondag 3 januari

Kerstvakantie

Van de directie


Het verbeteren van het onderwijs
wetenschappelijk onderzoek.

van

onze

school

en

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten
van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze
school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie
van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen
kunnen hiervoor belangrijk zijn.
Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is
belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te
maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan
worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen.
Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden
opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat
leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat
onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen.
Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen
zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de
beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge
regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij
maakt.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw
eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de directie van de school. De school
zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd
worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek Scholen
mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat
deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens
(bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de
onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren.
Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere
eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de
orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u
bezwaar heeft.

Jarigen in december


Edgardas, Loreana, Lujain, Amina, Naf, Dilano, Mikaela, Alan, Allei,
Mugdha, Imran, Louis, Johan, Maissae

Iedereen van harte gefeliciteerd!

KiVa


De onderbouw gaat deze periode werken rond het thema:
“Iedereen is uniek.”
Dit thema staat in het teken van overeenkomsten en
verschillen. De kinderen kijken naar de gelijkenissen en
verschillen die ze met andere kinderen hebben. Niet alleen
met kinderen in hun eigen groep, maar ook met kinderen in
andere groepen en landen.
Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn!
De KIVA-regel die bij dit thema hoort is :
We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal

De bovenbouw gaat deze periode werken rond het thema: “Plagen, ruzie of pesten?”
 et is belangrijk dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor iedereen het
H
geval. Daarom gaan ze de komende periode 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. Ze bespreken
verschillende situaties waarin gepest, geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil
steeds duidelijker wordt.

De KIVA-regel die bij dit thema hoort:

We willen dat pesten stopt!

Gym


Graag wil ik de aandacht vragen voor de gymkleren van uw zoon of dochter.
De kinderen groeien hard en ik hoor de afgelopen tijd regelmatig dat gymkleren of
gymschoenen te klein zijn geworden. Vandaar het vriendelijke verzoek om te zorgen
voor (passende) schoenen en kleren voor de gymlessen.
Gymkleren zijn nodig om mee te kunnen doen aan de les. Zonder gymspullen
moeten de kinderen van de onderbouw in gewone kleren deelnemen met de kans
dat ze scheuren, of door zweet gaan ruiken. Zonder schoenen is ook de kans op
ongelukken zoals uitglijden, verzwikte enkels en letsel aan tenen groter.
Kan uw kind niet mee gymmen vanwege een blessure? Dan graag een briefje van
thuis meegeven.
Alvast bedankt, Meester Dave

Oproep gymkleding:
De kinderen uit de bovenbouw maken gebruik
van gymkleding van school als zij geen
gymkleding bij zich hebben (deze kleding wordt
altijd gewassen na gebruik).
Heeft u thuis nog broekjes/shirts en/of gymschoenen die uw eigen kind niet meer
past? Wij zijn er op school erg blij mee!

Van de MR


De agenda en notulen van de MR vergaderingen zijn in het vervolg te vinden op de
website van school.

Sinterklaas


Wij hebben op school vernomen dat de Sint op vrijdag 4 december een
bezoekje aan De Branding brengt. Dit jaar kunnen we de Sint helaas niet
gezamenlijk ontvangen in de Bouwen Ewoutstraat. Dit vanwege de huidige
Coronamaatrregelen.
In de loop van de ochtend zal hij alle klassen in de onderbouw even
bezoeken.
De kinderen van de bovenbouw zijn al druk bezig met het maken van hun
surprises. De surprises moeten op woensdag 2 december op school zijn. Wij
kijken weer uit naar alle prachtige kunstwerkjes!
De schooltijden zijn deze dag ongewijzigd.

Van 20 november tot en met 5 december kunnen kinderen met
hun ouders/verzorgers een Sinterklaas
speurtocht doen.
In het centrum van Middelburg en Vlissingen
hangen op verschillende plekken prenten uit het
boek 'Boer Boris: een paard voor Sinterklaas'.
De speurtocht begint in de Bibliotheek in
Middelburg of Vlissingen. Hier kunnen kinderen
voorgelezen worden uit het boek 'Boer Boris: een
paard voor Sinterklaas'. Daarnaast kunnen
kinderen ook luisteren naar het ingesproken
verhaal.
Aan de balie krijgen de kinderen een speurkaart waarna de speurtocht kan
beginnen. Zoek op elke prent het muisje en de vogel. De kinderen kunnen
gebruikmaken van het loepje dat ze aan de balie meekrijgen.
Wanneer alle prenten gevonden zijn en de kaart is ingekleurd, kan deze weer
bij de Bibliotheek worden ingeleverd voor een cadeautje! Én ieder kind maakt
kans om het boek Boer Boris: een paard voor Sinterklaas te winnen.

Website


Op https://obsdebranding.net/ kunt u weer het huiswerk van groep 7 en 8
vinden onder het kopje “Voor leerlingen” . Ook vindt u in ons fotoalbum foto’s
van allerlei activiteiten.

Foute kersttruiendag
Op vrijdag 11 december mogen de kinderen in hun
mooiste, gekste, vrolijkste ‘foute’ kersttrui naar school
komen. Heb je geen ‘foute’ kersttrui, dan mag je
natuurlijk ook andere dingen die met kerst te maken
hebben aantrekken, zoals kerstoorbellen, een
kersthaarband, kerstmuts, kerststropdas, enz.
We zijn benieuwd naar jullie creaties.

Kerst


Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de Kerst in volle gang.
Zowel in de onderbouw als de bovenbouw wordt er druk nagedacht om
er met elkaar een mooi feest van te maken op donderdag 17
december. Door de afspraken rondom het Coronavirus zijn er wel wat
beperkingen, maar daar laten we de feestvreugde niet minder door zijn.
Een van die beperkingen is een afspraak op Archipelniveau, dat ouders
niet in de school mogen komen met de Kerstviering.
Ook mogen ouders geen hapjes en lekkernijen maken voor de groep.
Zeker jammer, maar die hapjes houden we graag tegoed voor een
volgend jaar.
Binnenkort ontvangt u nog een aparte mail/brief met informatie over het
kerstfeest.

Activiteiten bibliotheek Vlissingen


Kerstballenfestival
Word jij ook altijd zo blij van die prachtige
kerstversiering overal? Wij ook! Het geeft de wereld
toch nét dat beetje extra glans. Daarom willen we de
Bieb dit jaar met wel honderden kerstballen versieren.
Lees hier meer en doe mee!

Save-the-date online KidsCollege
Zit je in groep 6, 7 of 8? Ben je nieuwsgierig? Dat komt goed uit!
Roosevelt Junior organiseert in samenwerking met ZB en University
College Roosevelt weer een supertof Kids College. Zet 9 december
alvast in je agenda en meld je aan via junior@ucr.nl. Dan krijg je van
ons de link om mee te doen. Word een echte Roosevelt Junior student
en volg college net als op de universiteit!

Kerstvakantie


Van maandag 21 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021 is het kerstvakantie.
Wij wensen iedereen een fijne jaarwisseling en zien iedereen graag, in goede
gezondheid, op maandag 4 januari weer op school.

