Verbreed je horizon, verleg je grenzen !
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vrijdag 30 augustus 2019

Van de directie:
We zijn er weer klaar voor?!
Voorgaande week hebben we met alle collega’s de groepen en de hele
school in orde gemaakt om de kinderen en de ouders weer goed te
kunnen ontvangen. De school ziet er weer top uit.. Wij zijn er klaar voor en
hebben er erg veel zin in. Maandag 2 september, verwachten we iedereen
weer uitgerust en met veel enthousiasme op school.

Onze site (neem regelmatig een kijkje!)
Regelmatig zullen er het komend schooljaar weer nieuwsbrieven
verschijnen. Daarnaast versturen wij ook af en toe Pushberichten per
groep of voor de hele school. Hiervoor is het belangrijk dat u de schoolapp
van Schools United heeft gedownload op uw telefoon of tablet. Onze site
is echter onze grootste informatiebron. Vakanties, vrije dagen,
studiedagen, de kalender, de Schoolgids, maar ook allerlei nieuwtjes kunt
u hierop vinden. Ook kunt u zich daar abonneren op onze nieuwsbrieven
en zien hoe u de schoolapp moet instellen en downloaden. Regelmatig
een kijkje nemen dus op onze mooie site wordt warm aanbevolen.

Nieuwe gezichten
Dit schooljaar verwelkomen we maar liefst vier nieuwe collega’s omdat we een groep meer hebben dan
vorig schooljaar. Ze hebben zich al voor de vakantie via een nieuwsbrief aan u voorgesteld. Dat kunt u
nalezen op onze site. Het zijn juf Veronica Hazenbroek die erg veel zin heeft in groep 3 op maandag,
dinsdag en woensdag; juf Helen Hendriks die op maandag en dinsdag groep 6 onder haar hoede neemt
en juf Suzanne van Roon die als orthopedagoge zich om wil scholen tot leerkracht en daarom in onze
groepen 8 haar zij-instroomtraject gaat volgen. Verder hebben we voor 17 uur per week een
schoolassistente naast onze onderwijsassistenten juf Linda en Juf Carola.. Ze heet Deborah Dankaarts en
komt komend schooljaar ons team elke middag assisteren bij allerlei werkzaamheden op school.
Na de herfst vakantie krijgen we naast meester Ralph ook een gymjuf voor de kleuters binnen ons team:
juf Shaquille Warren.

Nog meer personele nieuwtjes
Dit schooljaar is onze grote onze grote ondersteunende
kracht Rik van Schijndel de hele week op onze school aan
het werk. Vorig jaar werkte hij nog op twee scholen, maar
gelukkig komt hij nu de hele week op OBS Branding.
Verder is juf Mireille nog tot een week voor de
herfstvakantie met ouderschapsverlof voor haar tweeling.
Juf Henny heeft toegezegd om, tot juf Mireille terug is, de
hele week groep 1/2 A voor haar rekening te nemen.
In groep 1/2 B moet juf Mirjam vrijdag 6 september aan haar voet geopereerd worden en zal zij een tijdje
uit de roulatie zijn. Juf Hester zal dan de groep vier dagen voor haar rekening nemen en de woensdagen
doet juf Charlotte.
Onze directeur Gerrit Bussink is gestopt op zijn andere school Meester Eeuwout, omdat die school een
samenwerkingsschool gaat worden met het Geuzenschip en daar zoals afgesproken een nieuwe directie is
aangesteld. Hij is nu volledig eindverantwoordelijk voor OBS Branding. Zijn duo collega Hans Boelen gaat
voor de helft met pensioen en dus korter werken en zal zich vooral bezig houden met het inwerken van de
nieuwe directie in de binnenstad. Hij zal voorlopig nog wel af en toe op de achtergrond werkzaamheden
uitvoeren en zaken overdragen op OBS Branding.

Gezond eten en drinken op school
Wij vinden een gezonde levensstijl erg belangrijk. Zo zijn we al een aantal
jaren een rookvrije school. Dit houdt in dat in school maar ook op ons
schoolplein door niemand gerookt mag worden.
Verder hebben alle kinderen via de Europese Unie een tijd mogen
genieten van gratis schoolfruit. De actie is eenmalig maar we willen voortaan de maandag en de
woensdag uitroepen tot fruit- en waterdag. Wij verzoeken u dan ook die twee dagen als pauzehap een
stuk fruit mee te geven en als drankje een (afsluitbare) beker of bidon water.

Gymnastiek en zwemmen vanaf dag één
Onze kinderen krijgen gymles en zwemles van speciaal
hiervoor opgeleide vakleerkrachten. Elke groep krijgt twee
keer per week een beweging les (twee keer gym of in
groep 4 en 5 één keer gym en een zwemles). De tijden
staan op onze site onder het kopje “Kalender”. Een aantal
groepen start maandag a.s. meteen in de sporthal met
een gymles. Dus kijkt u vooral naar het rooster en zorg
dat uw kind gymspullen bij zich heeft. De kinderen van
groep 3 hebben de eerste maandag nog géén gym. Zij
starten gewoon in hun lokaal waar Juf Veronica u en de kinderen zal opvangen. Om alle gymlessen te
kunnen geven zullen niet alle lessen precies binnen de schooltijden vallen. Zo zullen de groepen 8 beide
een keer tot half vier gymmen. Op deze dag hoeven ze die middag pas om 13.30 uur in de klas te zijn.

Oudervertelgesprekken
In de tweede schoolweek vinden de “oudervertelgesprekken
plaats”. U kunt dan alles over uw kind kwijt aan de leerkracht
van uw kind en maakt meteen kennis. De gesprekken zijn niet
verplicht, maar facultatief. Heeft uw kind bijvoorbeeld dezelfde
leerkracht als het afgelopen jaar en heeft u geen nieuwtjes
over uw kind dan is zo’n gesprek misschien niet nodig. Met
ingang van maandag hangt er op elk lokaal een
bezoekschema, waarop u kunt invullen wanneer u wilt komen
praten. De gesprekken vinden voornamelijk ’s middags na
schooltijd plaats. Vult u de lijst snel in?!

Informatiemiddag
Wij melden al vast (kunt u ook lezen op de kalender op onze site) dat dinsdagmiddag 17 september van
15.00 tot 16.00 uur u een kijkje kunt komen nemen samen met uw kind in de groep van uw kinderen en van
hem haar uitleg krijgt wat er allemaal gebeurt in de groep. U komt toch zeker ook?!

Nog wat organisatorische zaken
Honden: Vast al bij u bekend, maar omdat er kinderen zijn die bang zijn verzoeken wij u om geen honden
mee te nemen op het schoolplein.
Fietsen: Fijn als iedereen op de fiets komt maar het
gebied voor de scholen is een wandelgebied. Zorgt u dus
dat u daar met de fiets aan de hand loopt en parkeert u
hem netjes. Voor de deuren naar het Bres (ook de zijkant)
en de gymzaal moeten de ingangen ruim vrij gehouden
worden i.v.m. met het in en uitgaan van groepen
leerlingen.
Kinderen brengen: De schooldeur gaat tien minuten voor
aanvang open, dus 8.20 uur en 13.05 uur. U mag dan uw
kind in de klas brengen. De bedoeling is dat u snel afscheid neemt en uiterlijk als de school begint weer
buiten bent.
Kinderen halen: Als de school uit gaat verzoeken wij alle ouders om voor de palen van de luifel te
wachten zodat wij als leerkrachten voor de onderbouwkinderen goed zicht hebben door wie ze worden
opgehaald. Voor groep 1c wacht u voor de grijze nooddeur van het lokaal. De kinderen van 1/2 A en B
komen voor de stenen blauwe bank te staan. De groepen 3 en 4 bij een van de palen voor de voordeur. Zo
weet u waar u ongeveer kunt staan wachten.

BSO-kinderen: * De kinderen die naar de
buitenschoolse opvang gaan en in groep 1 t/m 3
zitten worden door de leidsters van Human Kind
opgehaald in hun lokaal.
*De kinderen van groep 4 t/m 8 die naar de opvang
gaan gewoon bij de vaste plek voor het lokaal van
groep 1C.
Ziek melden: Wilt u alstublieft indien uw kind ziek is dit telefonisch melden tussen 8.00 uur en 8.15 uur.
Middagen graag tussen 13.00 en 13.15 uur. U krijgt dan Rik aan de lijn en die zal dit dan doorgeven aan de
betreffende leerkrachten, die natuurlijk dan al in de groep zijn om de kinderen op te vangen. Blijft uw kind
over of gaat het naar de buitenschoolse opvang dan ook daar even ziekmelden
Bereikbaarheid leerkrachten: Indien u een leerkracht wilt spreken verzoeken wij u vriendelijk een
afspraak te maken en te doen na schooltijd tussen 15.30 uur en 16.30 uur en op woensdag van 13.00 uur
tot 14.00 uur.
Stepjes en andere rijdende zaken: Indien uw kind met een step naar school komt dan verzoeken wij u en
uw kind dringend deze buiten de school te plaatsen en niet in de gang of onder de kapstokken.
Rollerscates, scateboards en andere rijdende zaken kunnen i.v.m. de veiligheid niet in de gangen of de
lokalen worden gestald. Het is dus veel slimmer deze thuis te laten.
Buitenspeel materiaal: Het speelmateriaal voor de kleuters dat we buiten gebruiken mag alleen onder
schooltijd door de kinderen gebruikt worden onder toezicht van de leerkracht. Het is dus niet de bedoeling
dit voor en na schooltijd weg te pakken.

Het team van OBS Branding wenst iedereen een fijn, leerzaam en gezond schooljaar toe !

Waar zijn we op de Branding trots op, wat zijn onze parels?










Wij ontwikkelen ons binnen het Sociaal Domein en Burgerschap tot een Vreedzame
School
Wij hebben zicht op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van onze
leerlingen via een uitgebreid leerlingvolgsysteem
We hebben moderne onderwijsmethoden in de groepen 3 t/m 8
Binnen het ROK Brielle werken wij samen met onze ketenpartners aan Passend
Onderwijs in Brielle
In de groepen 1 en 2 werken wij vanuit een thematisch beredeneerd onderwijsaanbod
van betekenisvolle samenhangende activiteiten op basis van vooraf vastgestelde leeren ontwikkelingsdoelen
Hoge tevredenheid van leerlingen en ouders
We geven twee keer per week Engels aan de leerlingen van de groepen 1 t/m 8

