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Ouderwetse Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Ondanks dat de website en de schoolapp aardig ingeburgerd zijn en veel gebruikt en gelezen
worden, maar er zoveel te melden valt, even een ouderwetse nieuwsbrief over de mail. Veel
leesplezier.
Groepen zeven geslaagd voor EHBO en schriftelijk verkeersexamen
De afgelopen weken hebben de beide groepen zeven
maar liefst twee examens afgelegd.
Eerst het EHBO examen, waarvoor alle leerlingen zijn
geslaagd en vorige week het schriftelijke
verkeersexamen. Ook daarvoor zijn alle leerlingen
geslaagd. Gefeliciteerd allemaal !
Drukke tijden in groep 8
Deze weken hebben de groep acht leerlingen het er maar druk mee.
Tussen alle feesten (1 aprilfeest en Koningsspelen) door bereiden zij
zich stilletjes aan voor op het Anglia-examen (in de week van 8 april)
en de Eindejaartoets 2019 (16 en 17 april).
Gelukkig is er ook genoeg ontspanning in de vorm van spreekbeurten
op locatie, excursies naar diverse plekken om geschiedenis op locatie
te krijgen en bereiden zij zich zo langzamerhand ook voor op
ontspanning voor de toekomst. De eindmusical is al uitgekozen en de
kriebels voor de werkweek ( 3 t/m 7 juni) zijn ook al aanwezig.
De laatste twee ontspannende activiteiten geven echter ook elk jaar
weer wat begrijpelijke spanning. ( Welke rol heb ik, in welk huisje slaap
ik en bij wie?) Best moeilijk om mee om te gaan. Maar door elkaar wat ruimte te gunnen en te
kijken en naar alles wat het gaat opleveren, komen we er samen wel weer uit.
Hulpouders bedankt !
De laatste tijd hebben er in alle groepen veel ouders
zich ingezet bij activiteiten , festiviteiten en excursies.
Daar willen wij u graag voor bedanken. De komende
periode worden er ook weer aardig wat uitstapjes,
excursies en activiteiten georganiseerd, waarbij uw
hulp gevraagd wordt.
Houd u de schoolapp daarom in de gaten!

Koningsspelen 2019 groepen onder- en middenbouw
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen voor de onderbouw
gehouden op de schoolpleinen rondom de brede school, het
Brestheater en in de scholen. De middenbouw viert de
koningsspelen in de sporthallen en op de velden eromheen.
De sportdag wordt in samenwerking met stichting Push
georganiseerd. De kinderen kunnen kiezen uit een groot aantal
sporten, spel en dans.
Het is de bedoeling dat alle kinderen in sportkleding naar school
toe komen. Omdat we met 3 scholen samen sporten en het
overzichtelijk willen houden, heeft de Branding als kleur van
sportkleding wit. De kinderen worden om 08.30 uur op school verwacht. We starten dan met een
lied van Kinderen voor Kinderen op het plein samen met de buurscholen. Als u dat leuk vindt kunt
u daar bij blijven. Daarna hebben gaan we terug naar de klas. Rond 09.30 uur gaan we de groepjes
maken en vertrekken de kinderen naar de verschillende sportonderdelen.
Koningsspelen 2019 groep 7/8
Groepen zeven en acht starten om 8.30 uur in de groep. De kinderen krijgen een bidon water en
een appeltje. We fietsen naar de sportvelden, zorg dus a.u.b. voor een veilige fiets (goede remmen,
geen losse onderdelen e.d.). Als we 's middags op school komen lunchen we in de klas
Ook groepen 7/8 spelen in witte kleding.
Continurooster op vrijdag 12 april ,de dag van de Koningsspelen
We draaien een continurooster dus de kinderen lunchen op school. De lunch wordt verzorgt door
de Jumbo. De kinderen krijgen allemaal een bidon van Evides en deze bidon wordt op school
gevuld met water voor bij het sporten. Van de Plus krijgen alle kinderen een appel. Dus uw kind
hoeft niets te eten mee te nemen deze dag. De kinderen moeten wel allemaal een bord, beker en
bestek meenemen is een plastic tasje in hun rugzak. Dit mag in de rugzak blijven als ze op school
komen en pakken ze pas als we gaan lunchen.
Natuurlijk hopen wij op goed weer, denkt u dan aan zonnebrand. Mocht het nou slecht weer
worden denk dan aan warmere kleding of regenkleding. De kinderen zijn om 14.00 uur uit.
Met sportieve groeten, Team OBS Branding
Update MR over continurooster
Beste Ouders,
Het is weer tijd voor een korte update vanuit de MR over het continurooster. Het onderzoek naar
de mogelijkheden en de voordelen maar ook de beperkingen is op dit moment in volle gang. Uit
ons vooronderzoek is gebleken dat er nog een aantal flinke hobbels genomen moeten worden
voordat OBS Branding klaar is voor het al dan niet invoeren van een wijziging in de schooltijden.
Wij gaan nu met een groepje enthousiaste ouders verder met dit traject, maar wij kunnen nu al
doorgeven dat er voor de start van het komende schooljaar nog géén wijziging in de schooltijden zal
zijn.
Met vriendelijke groet, MR OBS Branding

Brandveiligheid en vluchtroutes /geen stepjes e.d. in de gangen.
In verband met de brandveiligheid van onze school en de daarbij behorende vluchtroutes hebben
wij de afspraak (schoolregel) dat stepjes, rollerskates, skateboards, waveboards en aanverwante
artikelen niet tegen muren op of onder de kapstokken mogen achterblijven. Stepjes en fietsjes
kunnen buiten het gebouw op slot gezet te worden.
Er zijn ook leerlingen (met name in midden- en bovenbouw) die op rollerskates naar school
komen. Deze mogen i.v.m. de veiligheid niet aangehouden worden binnen de school en dienen
uitgetrokken en aangetrokken te worden buiten het gebouw waar het kind les krijgt.
Schoenendozen niet weggooien, maar verzamelen voor decor musical groep 8.
In het voorjaar worden er veel nieuwe schoenen gekocht. Gooit
u de schoenendoos a.u.b. niet weg. Wij kunnen ze goed
gebruiken voor het decor van de musical van groep 8.
De musical “De geheime gympies” speelt zich namelijk af in
een schoenenfabriek.
Heeft u één of meerdere schoenendozen ? Wilt u ze dan nog
even voor ons thuis bewaren. We beginnen na de
Pinkstervakantie pas met het bouwen van het decor en op
school hebben we niet al te veel ruimte voor de opslag.
Schoolvakanties volgende schooljaar OBS Branding
Er zijn al ouders die vragen om de vakantiedagen van het volgend schooljaar.
Deze zijn te vinden op onze website, maar om u wat sneller tegemoet te komen
Ook even in de nieuwsbrief.

Vakanties 2019-2020
herfstvakantie

zaterdag 19 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019

kerstvakantie

zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

krokusvakantie

zaterdag 22 februari 2020 t/m zondag 1 maart 2020

Pasen

vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020

meivakantie

zaterdag 18 april 2020 t/m zondag 3 mei 2020

Hemelvaart

donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020

Pinksterweekend

zaterdag 30mei 2020 t/m maandag 1 juni 2020

zomervakantie 2020

zaterdag 18 juli 2020 t/m zondag 30 augustus 2020

Let op bovenstaande data worden onder voorbehoud verstrekt. Wijzigingen zijn nog mogelijk !

