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Schooljaar 2022-2023 Nieuwsbrief  oktober 2022 

 

De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd via Parro.  

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

De eerste nieuwsbrief die ik voor u mag schrijven. Verderop in deze brief stel ik mij graag 

verder aan u voor. Ik hoop u de komende tijd te mogen ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jolanda van Os 

 
Belangrijke data  

Woensdag 5 oktober Studiedag (alle kinderen vrij) 

Donderdag 6 oktober Opening Kinderboekenweek 

Maandag 10 oktober Boekenmarkt 

Vrijdag 21 oktober Sluiting Kinderboekenweek 

24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

Maandag 7 november Studiedag (alle kinderen vrij 

 

Even voorstellen 
 

Voor de zomervakantie heeft u al een bericht ontvangen dat na het 

vertrek van Gerrit Bussink de vacature opgevuld was en dat ik per 1 

oktober op OBS Branding zou starten. In dit bericht stel ik mij graag 

verder aan u voor. 

Mijn naam is Jolanda van Os, 40 jaar oud, woonachtig in Rozenburg 

en moeder van 3 kinderen en 3 bonuskinderen. Inmiddels ruim 21 

jaar werkzaam in het onderwijs. In die 21 jaar heb ik gewerkt op 

PCBS De Rank in Rozenburg, waar ik de laatste 5 jaar als directeur 

heb gewerkt. Sinds deze week mag ik mij de directeur van de Branding noemen. Ik ben ontzettend blij met het 

vertrouwen van de sollicitatiecommissie en kijk erg uit naar de samenwerking met het team, de leerlingen en de 

ouders.   

Het contact met u als ouder/ verzorger vind ik erg belangrijk. Ik werk 4 dagen per week, met een wisselende 

vrije dag. Op mijn werkdagen sta ik in de ochtend, zo veel mogelijk, op het schoolplein om de leerlingen te 

begroeten. U kunt mij op die momenten altijd even aanspreken wanneer u iets wilt bespreken. Daarnaast kunt u 

mij bereiken via jolanda.vanos@edumarevpr.nl of via het schooltelefoonnummer. De komende tijd zal in het 

teken staan van het leren kennen van de school. Daar hoort u als ouders ook bij. Binnenkort zal ik een moment 

plannen waarop ik u als ouders/ verzorgers uitnodig om in gesprek te gaan over de school. Hierover later meer.  
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Studiedag 5 oktober 
 

A.s. woensdag 5 oktober heeft het team een studiedag van het bestuur. Elke school in Nederland moet een 

aanbod Burgerschapsvorming bieden. Hiervoor is het ook nodig om met elkaar te kijken naar wat we willen met 

de leerlingen rondom dit onderwerp d.mv. het opstellen van een visie. Met o.a. de vreedzame school en de 

leerlingenraad doen we al ontzettend veel rondom dit onderwerp. Tijdens deze studiedag gaan we op 

verschillende scholen binnen het bestuur kijken om bouwstenen voor onze visie op te halen.  

Let op: Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

Kinderboekenweek 
 

Vanaf a.s. woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek. Deze 

zal eindigen op vrijdag 21 oktober. In verband met onze studiedag 

op 5 oktober zullen wij starten op 6 oktober. Het thema van dit 

jaar is ‘gi-ga-groen’, oftewel alles wat met natuur te maken heeft.  

Gedurende de Kinderboekenweek zijn verschillende activiteiten. De groepsleerkrachten houden u hiervan op de 

hoogte. Eén van die activiteiten is de boekenmarkt. Deze is op maandag 10 oktober. De kinderen mogen op 

school langs de tafels vol met boeken lopen onder begeleiding van één van de ouders. Hieronder de tijden 

waarop u op school mag komen: 

Boekenmarkt 10 oktober  

Groep 1 08:45 – 09:00 

Groep 1/2A 09:10 – 09:25 

Groep 1/2B 09:35 - 09:50 

Groep 3A 10:00 – 10:15 

Groep 3B 10:25 – 10:40 

Groep 4 11:00 – 11:15 

Groep 5 11:25 – 11:40 

Groep 6 11:50 – 12:05 

Groep 7 12:15 – 12:30 

Groep 8 12:40 – 12:55 

 

Als het u echt niet lukt om op school te komen dan is er een mogelijkheid om van 14:00 – 14:30 nog een boek te 

komen kopen. 
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