Verbreed je horizon, verleg je grenzen!
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Afscheid
Helaas gaan deze zomer maar liefst drie leerkrachten ons verlaten. Allemaal om persoonlijke redenen. We
gaan juf Tessa, juf Loes en juf Esther ontzettend missen, maar we wensen ze heel veel succes op hun nieuwe
scholen.
De juffen nemen hieronder zelf middels een schrijven afscheid van onze ouders en kinderen.

Afscheid van OBS Branding Tessa Berends
Ik, juf Tessa, neem na dit schooljaar afscheid van OBS Branding. Ik heb het goed
naar mijn zin gehad op deze mooie school. Mijn duo-collega en ik waren al
vriendinnen voor ik op OBS Branding begon en het duo-schap verliep fijn. Ik zal
het samenwerken missen, maar onze vriendschap en contact zal blijven.
Ook het contact met de andere collega’s ga ik zeker missen. Ik heb met veel
plezier bij en met jullie gewerkt. Jullie zijn een hardwerkend, lol makend, loyaal
en warm team, dat altijd klaar staat voor elkaar, maar zeker ook voor de
kinderen. Ik voelde me enorm thuis in jullie gezelschap.
Tot slot zal ik de kinderen van onze school ook enorm missen. Ik heb twee jaar lang van deze lieve groep 8A
mogen genieten. Ook mijn leerlingen gaan nu van school na een vreemd schooljaar. Ik wens de kinderen van
de groepen 8 dan ook het allerbeste toe. Jullie verdienen het!
Volgend schooljaar ben ik werkzaam in Hellevoetsluis. Daar woon ik en ik wil graag lesgeven op een school
dichter bij huis. Ik wens ieder het beste toe en wie weet tot ziens! Bedankt!
Juf Tessa

Afscheid van OBS Branding Loes van Opstal

Lieve ouders en kinderen van OBS Branding, Ik heb de afgelopen 3 jaar met heel
veel plezier op deze school mogen werken. Veel mooie, bijzondere en leerzame
momenten mee gemaakt. Pas geleden ben ik verhuisd. Ik ga daarom een nieuwe
uitdaging tegemoet in Schiedam voor groep 5. Ik heb er erg veel zin in. Bedankt
voor alle leuke contacten en waarderingen. Ik wens iedereen alle goeds en ik
kom sommige van jullie vast nog tegen in Brielle.
Liefs juf Loes
Afscheid van OBS Branding Esther Rijnsdorp
Beste ouders/ verzorgers,
De afgelopen 10 jaar heb ik met heel veel plezier op OBS Branding gewerkt, maar
voor mij is de tijd aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Na de
zomervakantie ga ik eerst met zwangerschapsverlof en daarna zal ik op een
andere school starten. Ik kan dan ook terugkijken op een erg fijne tijd met veel
mooie momenten.
Ik wens jullie alvast een fijne vakantie toe!
Groetjes juf Esther
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Welkom
Omdat we door het vertrek van de juffen vacature hadden zijn er
gesprekken gevoerd met verschillende gegadigden. We zijn dan
ook heel blij dat juf Suzanne van Roon (foto links) definitief ons
team komt versterken na een jaar ingewerkt te zijn als zijinstromer door juf Esther. Verder zijn we ook blij met een hele
nieuwe juf.
Ze heet juf Majka Vis (foto rechts) en woont sinds kort in Brielle.
Zij krijgt een volledige baan bij ons op school en zal zich hieronder
zelf aan u voorstellen.

Kennismaking Majka Vis
Beste ouders,
Mijn naam is Majka Vis en volgend schooljaar zal ik groep 3 les gaan geven. Ik ben 23 jaar en recent
afgestudeerd van de PABO in Leiden. Ik heb daar gestudeerd, omdat ik ben opgegroeid in Alphen aan den
Rijn. Tijdens mijn studie ben ik gecertificeerd leescoördinator geworden en verhalenverteller. Hierdoor kan ik
de kinderen goed begeleiden in hun leesproces en houd ik de verbeelding levendig met grappige, spannende
en avontuurlijke verhalen.
In Alphen aan den Rijn heb ik gewerkt in het Archeon; een openlucht museum dat laat zien hoe het leven in
Nederland was van de prehistorie tot aan de Romeinse tijd. Ik werkte als boerin in de oertijd, dus ook
geschiedenis is een van mijn interesses. Hier zal ik in groep 3 ook door middel van verhalen zeker aandacht
aan besteden, zij het op kleine schaal.
Tevens heb ik in Alphen aan den Rijn vijf jaar deelgenomen aan een theaterschool, waar ik ook
theaterbewegingslessen kreeg en zanglessen.
Tenslotte heb ik ook mijn Anglia-examens gehaald. Dit betekent dat ik de Engelse taal goed beheers en dit
dus ook in mijn onderwijs kan verwerken.
In mijn klas zullen omgangsnormen ook een grote rol spelen, want ik zie graag dat kinderen goed met
anderen om (leren) gaan. Dit wil ik graag samen met u bereiken. Goede communicatie is erg belangrijk in het
vooruit helpen van de kinderen in hun ontwikkeling. En dus zal ik mijn uiterste best doen om u goed op de
hoogte te houden over uw kind.
Al met al betekent dit dus dat ik heel veel zin heb in het aankomende schooljaar.
Tot snel, ik kom al een paar keer een kijkje nemen.
Groetjes juf Majka.
Groepsverdeling en bezetting komend schooljaar
Komend schooljaar wordt de verdeling van de groepen als volgt:

Begane grond hoofdgebouw
Groep
Groep
Groep
Groep

1C (instroomgroep)
1/2 A
1/2 B
3

-

Bovenverdieping hoofdgebouw
Groep 4
Groep 5
Groep 6

Bresgebouw beneden
Groep 7a
Groep 7b/8

Juf Henriette en juf Charlotte
Juf Henny en juf Mireille
juf Hester en juf Mirjam
juf Majka

-

lokaal
lokaal
lokaal
lokaal

1e
2e
1e
2e

links
rechts
rechts
links

-

Juf Rianne en juf Suzanne/Michelle Juf Jasmin en juf Michelle
juf Helen en juf Thysia
-

lokaal 1e rechts (nu 8B)
lokaal 2e rechts (nu 8A)
lokaal 3e rechts (nu 4)

-

Juf Veronica en juf Jacqueline
Meester Peter

lokaal midden (nu 6)
lokaal bij nooduitgang
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-

Afscheid van onze groepen 8
Natuurlijk is dit een heel bijzonder schooljaar, zeker voor de
kinderen van onze groepen 8. Door het Coronavirus mogen we
het kamp helaas niet door laten gaan en kwam ook de musical
op losse schroeven te staan. Gelukkig hebben de juffen van de
groepen 8 alles op alles gezet om het afscheid toch feestelijk te
maken met een afscheidsweek met vele activiteiten en ook de
afscheidsmusical in het theater. Hulde aan de juffen van acht!
Het programma gaat er middels een brief aan de
ouders/verzorgers van de groepen acht deze week uit.
Meester-juffendag / Eindfeest /”Crazy-outfit-day!”
Natuurlijk willen we ook dit bijzondere schooljaar toch zo leuk mogelijk
afsluiten binnen de mogelijkheden die er zijn. Dinsdag 7 juli is het zover dan
is het meesters-juffendag /eindfeest. Deze dag staat in het teken van “Crazyoutfitday”. Alles gebeurt volgens de RIVM-richtlijnen. Juf Loes en juf Jasmin
zijn de motor achter dit feest. Hoe alles zal gaan leest u in de brief die deze
week verschijnt.
Peiling continurooster
Deze week woensdag of donderdag wordt er op verzoek van onze MR een
brief over de schooltijden voor het komend schooljaar meegegeven aan de
oudste kinderen van elk gezin op school. Omdat het vaccin tegen Corona er nog niet is, moet u rekening
houden met het eventueel voorlopig doorzetten van het continurooster en het gefaseerd binnen komen en
halen tot waarschijnlijk de kerstvakantie. Deze brief is bedoeld als peiling onder de ouders/verzorgers (en
ook onder leerkrachten) om te kijken of het vijf gelijke dagen model definitief ingevoerd kan worden. De
uiteindelijke beslissing hierover ligt bij onze MR, maar het uitgangspunt van onze MR is dat een meerderheid
van het team en tenminste 67 % van de gezinnen voor moeten stemmen wil de MR het definitief goed
keuren en kan het rooster het komend schooljaar ook werkelijk ingevoerd worden.
Inleveren van deze door u ingevulde brief, graag in de envelop uiterlijk dinsdag 30 juni a.s. via uw
oudste kind op school. We willen graag van elk gezin één antwoord. Ouders/verzorgers die alleen nog
een kind in groep 8 hebben hoeven het stembiljet niet in te vullen en in te leveren.
De MR zal in de week erna de uitkomsten van deze peiling gaan bespreken en afhankelijk hiervan verdere
acties gaan ondernemen.
Dank voor uw medewerking
Vragenlijst “Thuisonderwijs en weer naar school”
Vandaag krijgen alle kinderen ook nog een vragenlijst mee naar
huis waarop u samen met hen kunt invullen hoe uw kind het
thuisonderwijs en het weer volledig naar school gaan ervaren
heeft. De resultaten van dit onderzoek willen wij gebruiken mocht
het in de toekomst nog eens nodig zijn om thuisonderwijs te
geven. We maken een analyse van de ervaringen in elke groep en
ook een analyse voor de totale school. Wilt u het formulier weer
zo snel mogelijk mee terug geven? Het handigst is om het in een
gesloten envelop te doen en voorzien van naam mee te geven aan
uw kind. Die geeft het dan af bij zijn of haar leerkracht
Studiedagen en rapporten
Zoals eerder gemeld zijn er in overleg met ons bestuur tot de
zomervakantie geen studiedagen meer en geven alle scholen niet
hun vaste eindrapport mee. We zijn ons nog aan het beraden of
we iets van een alternatieve rapportage kunnen mee geven aan
elk kind maar nadere berichten hierover volgen nog.
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Groep 2 gaat even wennen in groep 3
De komende drie vrijdagen gaan de kinderen uit groep 2 elke keer
een uurtje snuffelen in groep 3. De groep 3 kinderen gaan dan even
terug naar hun oude juf.
De andere kinderen gaan ook snuffelen bij hun nieuwe
leerkracht.
De laatste woensdag voor de zomervakantie, 16 juli, gaan alle
kinderen een uurtje naar hun “nieuwe” leerkracht en even
kennismaken met de leerstof voor het komend schooljaar. Ook de
verhuiskinderen mogen die dag komen.
Schoolfotograaf
Maandag 29 en dinsdag 30 juni komt de schoolfotograaf. Onze
oudervereniging organiseert dit. U krijgt nog een rooster wanneer uw
kind aan de beurt is en hoe alles zal gaan.
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