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Volgende nieuwsbrief

Start nieuwe schooljaar

Personeel

Het nieuwe schooljaar is begonnen,
de eerste week zit er bijna op. Wij
mochten een goede start hebben
met elkaar. Hopelijk hebben de kinderen hun plekje gevonden.

Juf Elly bouwt langzaam haar lesgevende taken uit, vanwege het herstel van een heupoperatie. Betreffende ouders hebben hierover al
meer informatie ontvangen. Juf
Charell en juf Nicole vervangen haar
op de momenten dat dit nodig is.
Fijn dat wij het zo hebben kunnen
oplossen.

Als team hebben wij met elkaar nagedacht over het gezegde: “je bent
een parel in Gods Hand”. Wat betekent dat eigenlijk en zijn wij
ons bewust van wat dit wil
zeggen? Een paar woorden
vallen op die op zowel de
parel als de mens van toepassing zijn: uniek, kostbaar,
glansrijk.

Juf Marti heeft last gekregen van
hartritmestoornissen en is hiervoor
in contact met artsen. Ze mag wel
op school wat taken verrichten,
maar zal dat voorlopig op de ochtenden doen.

Allereerst mogen wij weten dat wij
uniek geschapen mensen zijn. Er is
geen mens hetzelfde, wij zijn Gods
schepping.

Juf Gerdien zal op de maandagochtend een gedeelte van de r.t-begeleiding tijdelijk van haar overnemen.

Ten tweede mogen wij weten dat
wij van waarde zijn. Na de zondeval is er veel veranderd en toch…
hield God zoveel van ons dat Hij
zijn Zoon heeft gegeven voor ons
behoud.

Wij wensen juf Elly en juf Marti een
voorspoedig herstel!

Ten derde: als wij Gods liefde toelaten in ons leven, dan kunnen andere mensen dat aan ons zien. Je
straalt in woorden en daden iets uit
naar de mensen om je heen, ver
weg of dichtbij.
Wat is het mooi om het schooljaar
zo te beginnen; te weten dat wij in
Gods handen zijn geborgen als
kostbaar bezit. Hij gaat met ons
mee, wijst ons de weg en draagt
als het nodig is.
Zo kunnen wij verder, stap voor
stap het schooljaar door, samen
met al de pareltjes die aan onze
zorgen zijn toevertrouwd!

Welkom!
Na de zomervakantie zijn er weer
nieuwe kinderen in groep 1 gekomen. Het zijn: Nathan Ramp, Lisa
Muilwijk, Rafa Visser en Mats Hus.
Vanwege verhuizing
zitten Naïn, Jishra
en Efra de Ruiter nu
ook bij ons op
school. Wij hopen
dat jullie snel je
plekje hebben gevonden!

Schoolgids 2017-2018
De nieuwe schoolgids staat op de
website. U ontvangt niet standaard
een papieren exemplaar. Mocht u er
één willen ontvangen, dan kunt u
dat melden bij de leerkracht van uw
kind.

Rapportmappen

Typecursus

Wilt u er erg in hebben om de rapportmap(pen)
weer in te leveren, inclusief een handtekening?
Wij bewaren ze op school tot het volgende rapportmoment in februari.

De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben het inschrijfformulier meegekregen voor de typecursus van LOI-Kidzz.
Als uw kind wil deelnemen aan deze cursus,
wilt u het inschrijfformulier dan uiterlijk 15 september a.s. w eer laten inleveren bij de
leerkracht? Alvast bedankt!

Contactgegevens
Wilt u uw contactgegevens in Parnassys controleren en eventuele wijzigingen doorgeven via
secretaresse@wvobrakel.nl? Op deze manier
beschikken wij weer over de juiste informatie
indien nodig. Alvast bedankt!

Belangrijke data
In Parnassys staan al een heel aantal activiteiten gemeld die belangrijk zijn om te weten. Wij
doen ons best om alles up-to-date te houden.

Bezoek tandarts, dokter, ect
Soms komt het voor dat u met uw kind naar
een dokter, tandarts, therapeut, etc moet. Wij
willen u vragen dit zoveel mogelijk buiten de
schooltijden om te plannen. De leerkrachten
vinden het fijn om het 1 dag van te voren te
weten in verband met bijzonderheden die
eventueel gepland staan. Wilt u hier rekening
mee houden?

Tussendoortjes
Even een opfrissing over het beleid van de
school: op maandag tot en met donderdag
mogen de kinderen alleen gezonde tussendoortjes (groente, fruit of brood) mee naar
school nemen. Op vrijdag mag er koek worden
gegeten. Bij traktaties is er een uitzondering,
dan mag er ook op snoep getrakteerd worden.

Bibliotheek
Zoals u waarschijnlijk via de mail al heeft gelezen, zijn wij nog op zoek naar ouders die bij de
bibliotheek willen helpen op de dinsdagmiddag
van 13.15— 13.45 uur. Wie komt ons helpen?
Informatie kunt u inwinnen bij Xandra van Tuijl
06 - 10339942.
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Informatieavond
Op dinsdagavond 12 september a.s. wordt u
van harte uitgenodigd voor een kort informatiemoment in de groep van uw kind(eren). U
wordt dan geïnformeerd over het reilen en zeilen in de groep(en). In groep 8 wordt u geïnformeerd over het voortgezet onderwijs. De tijden
zijn als volgt:




groepen 1 en 2: 19.00– 19.45 uur
groepen 3 t/m 7:
ronde 1: 19.00—19.45 uur
ronde 2: 20.00—20.45 uur
groep 8: 20.00—21.00 uur

Tussen 19.45 en 20.00 uur
staat de koffie klaar.

Sportdag
Dinsdag 19 september a.s. mogen de kinderen
van groep 7 en 8 hun sportieve kwaliteiten laten zien op de jaarlijks geplande sportdag. Deze sportdag vindt plaats op het terrein van de
voetbalvereniging in Zuilichem.
Heel veel succes! Laat vooral veel sportiviteit
zien, bij winst of verlies. Wie weet, slepen jullie
nog wat prijzen in de wacht. Wij kijken uit naar
een sportieve en gezellige dag!

Kennismakingsgesprekken
In de periode tot de herfstvakantie worden er
kennismakingsgesprekken gehouden. De leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 maken daarvoor een afspraak met u voor een huisbezoek,
de leerkrachten van groep 3 t/m 5 plannen deze gesprekken op een aantal avonden op
school. Deze avonden zijn op maandag 18 en
dinsdag 19 september a.s. van 19.00—20.30
uur. Betreffende ouders krijgen hierover nog
nader bericht. Voor de groepen 1 en 2 zijn de
gesprekken op maandag (middag en avond) 18
september a.s.
Deze gesprekken zijn vooral bedoeld om kennis
te maken en dingen met elkaar te bespreken
en te delen die in het belang zijn van de ontwikkeling van uw kind(eren).

Nascholing

Middagpauze

Zoals u waarschijnlijk weet, is het team vorig
schooljaar gestart met een nascholing rondom
het thema ‘Meerbegaafdheid’. Deze nascholing
krijgt een vervolg in dit schooljaar, ook onder
begeleiding van een extern deskundige van
Driestar-educatief.

Tot 13.00 uur spelen de kinderen die overblijven op het plein. Tot die tijd een vriendelijk
verzoek om achter het hek te wachten. Dit in
verband met het overzicht en de veiligheid van
de kinderen.

Wij hopen op deze manier onze kennis te verbreden en alle kinderen die aan onze zorgen
zijn toevertrouwd te kunnen helpen bij hun
ontwikkeling.

Nadenkertje

Gymrooster

“Kijk niet veelbetekenend, maar
beteken veel”

Vorig jaar hadden de groepen 5-8 nog 2 gymlessen per week. Helaas zijn de uren die wij
van de gemeente tot onze beschikking krijgen
verminderd. Daardoor kunnen wij niet meer 2
lessen per week aanbieden. Wij hebben er nu
voor gekozen om naar 1 langere gymles (van 1
uur) in de week te gaan voor de groepen 3 t/m
8. Het rooster voor dit schooljaar is:
Maandag:
14.30—15.30 uur: groep 6
Dinsdag:
08.45—09.45 uur: groep 3
09.45—10.45 uur: groep 7
10.45—11.45 uur: groep 5
Vrijdag:
09.00—10.00 uur: groep 8
10.45—11.45 uur: groep 4

De jarigen van deze maand zijn:
02-09
06-09
25-09
08-09

Lois Timmermans, groep 6
Bente Wahlbrinck, groep 2
Jessie Haubrich, groep 4
Marlize van der Zalm, groep 6

16-09
16-09
19-09
20-09
20-09
22-09
22-09
23-09
24-09

Sifra van Binnendijk, groep 8
Naomi Klop, groep 5
Jelle van Dalen, groep 4
Sofie Roza, 2
Jishra de Ruiter, groep 3
Gwen van Heusden, groep 7
Diede Kanters, groep 2
Rosanne Mans, groep 4
Joran Luijendijk, groep 8

25-09
27-09
29-09
30-09

Myrthe van Kooij, groep 8
Marit Versteeg, groep 7
Tirza van der Zalm, groep 4
Sander van der Zalm, groep 5

Bij alle data die in deze brief worden genoemd schrijven we “Deo Volente”, wat betekent: Als de Heere het wil en wij in leven zijn, dan zullen we het doen.

Bezoekadres:
Vrijheidslaan 94
5306 BN Brakel

Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

Contact:
tel.: 0418-672220
info@wvobrakel.nl
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