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De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd via Parro.

Beste ouders/ verzorgers,
De dagen worden korter en de nachten langer. Afgelopen weekend is Sinterklaas weer
aangekomen in Nederland. De komende weken zullen in het teken staan van het
Sinterklaasfeest. Op 5 december hopen we de Sint en zijn pieten te mogen verwelkomen op
school. Meer informatie over het Sinterklaasfeest ontvangt u nog via een aparte brief.
Na deze periode zullen we alweer richting de kerst gaan met op woensdag 21 december de kerstviering. Hoe dit
allemaal eruit gaat zien, zult u nog lezen via Parro.
Met vriendelijke groet,
Jolanda van Os
Belangrijke data
Maandag 5 december
Woensdag 21 december
23 december t/m 8 januari
Dinsdag 24 januari

Sinterklaasfeest
Surprise ochtend
Kerstdiner
Kerstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)

Uitnodiging kennismaking ouders
Ik ben nu ruim een maand werkzaam op OBS Branding en heb al veel mogen zien binnen de school. De kinderen
leer ik langzaam kennen en ook in het team voel ik me al helemaal thuis. Graag zou ik ook met u als ouder in
gesprek gaan om de school nog beter te leren kennen en om in gesprek te gaan over de school. Ik organiseer
daarom een koffiemiddag op woensdag 30 november om 13:00. Tijdens deze middag maak ik graag kennis met u
als ouder en hoor ik graag van u wat o.a. de sterke kanten van de school zijn en waar volgens u nog
verbeterpunten liggen. Naar aanleiding van deze middag zal ik met het team verder in gesprek gaan over waar
we de komende periode aan gaan werken. Uw input is daarom ontzettend belangrijk.
Lijkt het u leuk om mee te denken? Meld u dan aan via de volgende link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mXNSz_uHP0eVD95pUUP6XVQ9Huv4SjREgr5fXvo8ox5URV
c3WFlXOEJaRk1QMEJRMEc4OVNGTzEwMS4u
Ik hoop op een mooie opkomst.
Met vriendelijke groet, Jolanda van Os
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Leerlingenraad
Op woensdag 2 november was de eerste leerlingenraad van dit schooljaar. In de
leerlingenraad zitten dit jaar Milou (groep 5), Finley (groep 6), Thomas (groep
7) en Noa (groep 8). Tijdens de eerste leerlingenraad hebben we kennis
gemaakt met elkaar, tosti’s gegeten en besproken waar we het de komende tijd
over willen hebben. Het idee is bedacht om in de school een aantal
ideeënbussen neer te zetten, zodat de kinderen daar hun ideeën in kunnen
doen die we kunnen bespreken tijdens de leerlingenraad. De volgende
leerlingenraad is op dinsdag 29 november. Hieronder stellen de leden van de
leerlingenraad zich aan u voor:

Milou
Ik ben Milou en ik ben 8 jaar oud op 29 januari. Ik zin in de leerlingenraad omdat ik thuis altijd goede ideeën
heb.
Noa
Ik ben Noa. Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 8. Ik ben jarig op 24 november. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik
het belangrijk vind dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Mijn hobby’s zijn: paardrijden en tekenen. In
mijn vrije tijd doe ik: TikTok. In de eerste leerlingenraad hebben we gesproken over: we gaan een brievenbus
kopen zodat alle kinderen daar hun ideeën in kunnen doen die de leerlingenraad bespreekt.
Finley
Ik ben Finley en ik zit in de leerlingenraad omdat ik het leuk vond klinken en ik vind het leuk dat ik er in zit. Ik
wil meedenken met nieuwe ideeën.
Thomas

Ik ben Thomas en ik zit in groep 7. Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik de school beter wil maken voor iedereen.
We bedenken samen ideeën over bv. nieuw plein, nieuwe lessen en gezond eten. Ik vind het leuk om mee te
kunnen denken.
Mijn hobby 's zijn:
• Tekenen
• Lego uitvindingen
• Basketballen
• Buiten spelen
• Gamen
• Scouting
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij vinden bij groep 7 in het Bres gebouw.
Mvg,
Thomas Dresser
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Klassen groepsapp (Whatsapp)
Sinds een maand maken we gebruik van het communicatiemiddel Parro. Via Parro ontvangt u alle benodigde
informatie vanuit de klassen en de rest van de school. Voorheen ging dit via schools united en via de klassen
groepsapp. Vanaf volgende week zullen de leerkrachten uit de groepsapp gaan en zal alle communicatie via
Parro verlopen. Mocht u zich daarvoor nog niet hebben aangemeld, doe dit dan zo snel mogelijk.
Het telefoonnummer van de klas blijft nog wel in gebruik voor dringende zaken.

Even voorstellen
Sinds begin november hebben we een nieuwe vakleerkracht gym binnen de school.
Hieronder stelt ze zich kort aan u voor:
Mijn naam is Amber Wielders, ik ben 23 en woon samen met mijn vriend Youri (ook
gymdocent) in Vierpolders. In mijn vrije tijd doe ik graag aan watersport, sloof ik
me uit in de keuken of doe leuke dingen met familie en vrienden.
Tijdens het afronden van mijn studie tot eerstegraads docent lichamelijke
opvoeding aan de Haagse Hogeschool, ben ik aan het werk gegaan als ass.
Hoofdzwemzaken. Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden
in de rol van gymdocent voor de drie scholen op het Gooteplein. Het werken met
kinderen vind ik fantastisch met al het enthousiasme dat zij met zich meebrengen.
Amber Wielders

OBS Branding is één van de scholen van

