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Schooljaar 2022-2023 Nieuwsbrief  Februari 2023 

 

De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd via Parro.  

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
De winterrapporten zijn met de kinderen mee en bijna alle rapportgesprekken zijn gevoerd. Ik 
hoop dat u met een goed gevoel terugkijkt op het afgelopen halve schooljaar en dat u goede 
gesprekken heeft gehad.  

 
Woensdag 15 februari hebben we met het team gezamenlijk gekeken naar de opbrengsten van de school. Wat 
vooral opviel, is dat ons extra aanbod woordenschat in de lagere groepen een mooi resultaat begint te krijgen. 
We zien dat het woordenschatniveau van de leerlingen groeit. Een mooie constatering. Een goede woordenschat 
heeft namelijk veel invloed op het verdere leren. Verder zien we ook dat het gemiddelde niveau van begrijpend 
lezen aan het stijgen is. Dit blijft echter wel een punt van aandacht. We zien landelijk een daling van de 
rekenresultaten en zien dit helaas ook bij ons op school. Het komende half jaar staat daarom binnen het team in 
het teken van het verbeteren van de rekenresultaten. We doen hiervoor onderzoek naar wat van invloed is op de 
rekenresultaten en welke stappen we kunnen zetten om deze te verbeteren. Daarnaast zijn we aan het zoeken 
naar een nieuwe rekenmethode die passend is bij onze leerlingen.  
 
Ik wil u alvast een fijne voorjaarsvakantie wensen. 
Met vriendelijke groet,  
Jolanda van Os 

 
Belangrijke data  
25 februari t/m 5 maart Voorjaarsvakantie 
6 t/m 17 maart Projectweek 
Maandag 13 maart Studiedag (alle kinderen vrij) 
Vrijdag 17 maart Inloop in alle groepen om 13:30 
Vrijdag 31 maart 1 april viering 
Vrijdag 7 april Goede Vrijdag 
Maandag 10 april Eerste Paasdag 
Maandag 17 april Inloop in alle groepen om 13:30 
Vrijdag 21 april Koningsspelen  

 
 
 

High Performing School 
 
Sinds het schooljaar 2021-2022 is OBS Branding gestart om een High Performing School te worden. Dit doen we 
door scholing te volgen met het team tijdens verschillende studiedagen dit en vorig schooljaar. Daarnaast volgt 
een kleiner gedeelte van het team (Henriëtte, Rianne, Marieke en Jolanda) de verdiepende cursus.  
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Tijdens dit traject nemen we met het gehele team de visie onder de loep. Op basis van wetenschappelijk 
onderzoek maken we keuzes voor de school en beschrijven dit in onze visie. Zodra deze visie klaar is zal deze 
ook met u als ouder verder gedeeld worden. 

We willen graag al onze leerlingen gelijke kansen bieden en hebben hoge verwachtingen. Ons doel is daarom om 
het maximale uit onze leerlingen te halen, binnen hun eigen mogelijkheden.  

Om dit te realiseren zetten we in op de zogenoemde ‘vijf pijlers van een High Performing Organisatie’ met 
daarbij de volgende 10 uitgangspunten: 

1. Een duidelijke en gedeelde visie op leren en gedrag 
2. Hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen 
3. Effectief leiderschap op alle lagen van de schoolorganisatie 
4. Intensief niveau van samenwerking en communicatie 
5. Curriculum, instructie en beoordelingen minimaal in overeenstemming met de overheidsnormen voor 

alle leerlingen 
6. Frequent monitoren van leren en lesgeven (data en observaties) 
7. Gerichte professionele ontwikkeling, scholing en feedback met focus op het verbeteren van leren en van 

gedrag 
8. Een veilige en ondersteunende leeromgeving waarin eenieder betrokken is bij het leerproces 
9. Hoge mate van betrokkenheid van gezinnen en directe stakeholders 
10. Een academische cultuur welke teamleden inspireert en motiveert tot voortdurende reflectie 

 

De vijf pijlers van een HPO met de uitgangspunten          

Verder zijn we in binnen ons team werkzaam in leerteams. Tijdens deze wekelijkse momenten komen de 
collega’s bij elkaar en doen op basis van verschillende data onderzoek en gaan met elkaar in gesprek om ons 
onderwijs elke dag een stukje beter te maken. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise: we bekijken bij 
elkaar lessen en gaan in gesprek met elkaar om de kwaliteit te verhogen.  



 
Gooteplein 3 
3232 DA  Brielle 
0181-414277 
branding@edumarevpr.nl 
www.obsbranding.nl 
 

 

OBS Branding is één van de scholen van 
 

Projectweek 
 
Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met een project van twee weken. Het thema blijft nog even een 
geheim. Maandagochtend 6 maart zal de onthulling van het thema plaatsvinden op het schoolplein. Alle 
leerlingen worden daar om 08:30 verwacht. U als ouder bent ook welkom. Binnen de school gaan we rond dit 
thema verschillende groepsdoorbroken activiteiten laten plaats vinden.  
Zo gaan alle bovenbouwers assisteren in de onderbouw met hun opdrachten. Ook zullen er op verschillende 
dagen vanaf groep 4 workshops plaats vinden, waarbij de leerlingen zowel kennis als vaardigheden zullen 
opdoen. 
Na twee weken zal het project worden afgesloten. Deze afsluiting zal mede in het teken staan van de 
aardbevingen in Turkije en Syrië. Na de vakantie krijgt u hier een uitnodiging van. Wilt u wel alvast 17 maart 
reserveren in uw agenda? Vanaf 13:30 is er een ouderinloop waarbij u een ronde kunt doen door de school. 
 

Privacy voorkeuren Parro 
 
Sinds mei 2018 geldt de AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook als school moeten wij ons 
aan deze wet houden. Het is daarom belangrijk om te weten waarvoor we bijvoorbeeld eventueel 
beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken. Mag uw kind op de foto? En mag deze foto dan bijvoorbeeld in een 
nieuwsbrief komen? Of mag deze foto gedeeld worden via Parro? Via Parro kunt u uw voorkeuren aangeven en 
altijd weer wijzigen.  

Wij vragen aan alle ouders om voor elk kind de voorkeuren door te geven zodat wij hier rekening mee kunnen 
houden. Dit kunt u doen op de volgende manier: 

1. Log in via Parro 
2. Onder acties (onder de groepen) vindt u de knop ‘Privacy voorkeuren’. 
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn via de stipjes of het potloodje achter het kind.  
4. Sla de voorkeuren op 
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Leerlingcongres 
 
Wij (Thomas en Noa) zijn bij het leerlingcongres geweest. We werden 
gebracht door juf Jolanda en 8:45 waren aangekomen bij het 
leerlingcongres in Abbenbroek. Daar stond ook meester Peter die op onze 
school gewerkt heeft te wachten.  
We waren binnen gekomen en mochten we onze jassen en tassen 
neerleggen en we mochten onze telefoons meenemen. We gingen het 
hebben over kansengelijkheid, dat iedereen gelijke kansen verdiend en 
hoe we daar met elkaar voor kunnen zorgen. We hadden 5 stations die we 
één voor één langs gingen: dansen , rappen en spelletjes ontwerpen( voor 
onderbouw , middenbouw en bovenbouw). Als snackje kregen we : 
popcorn, komkommer en banaan.  Als lunch kregen we een broodje 
knakworst. Nadat we alles hadden gedaan gingen we naar buiten om een 
videoclip op te nemen. En toen gingen we naar huis. Het was heel erg leuk. 
 

Nieuws van externen 
 

 
Gezond slapen, hoe doe je dat?  

Een gezond slaappatroon is erg belangrijk voor ieder kind dat naar 
school gaat. Goed slapen helpt kinderen zich goed te concentreren en 
beter te presteren. Daarnaast neemt je brein dingen door tijdens de 
slaap om ze te verbeteren. Hierdoor kun je na een nacht slapen 
opeens makkelijker woordjes opdreunen die je de avond ervoor 
geleerd heb. Hieronder een aantal tips voor een betere slaap: 

1. Om goed te slapen heb je 
een donkere kamer nodig die 

goed is geventileerd met een temperatuur tussen de 16 en 18 
graden.  

2. Probeer regelmatige bedtijden aan te houden voor zowel 
doordeweeks als ook in het weekend. Laat maximaal 1,5uur verschil zitten tussen bedtijd op schooldagen 
en weekenddagen/vakanties.  

3. Biedt een positief en rustig bedtijdritueel aan. Maak het huis vast donker en doe alle digitale apparaten 
1,5uur voor bedtijd uit. ’s Avonds kun je nog muziek luisteren, knutselen, kleuren, lezen of een spelletje 
spelen.  

4. Gezond eten en voldoende lichaamsbeweging zijn ook erg belangrijk. Laat uw kind 4 uur voor bedtijd 
geen cafeïne houdende dranken meer drinken zoals cola, ice tea en chocolademelk. Elke dag buiten 
spelen zodat hij/zij voldoende beweegt en daglicht ziet helpt ’s avonds met sneller in slaap vallen en 
slapen ze dieper.  


