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Op reis naar…..

Zending

Het thema van het project is dit
schooljaar `Op reis naar´.

Iedere maandag is er gelegenheid
om geld mee te geven aan uw kind
(eren) voor de zending. Vorig
schooljaar hebben wij gespaard
voor onze adoptiekinderen en daarnaast hebben wij ook geld over kunnen maken naar het project van juf
Judith Ekris in Griekenland.

De vakantie ligt al weer even achter ons. Er zijn waarschijnlijk verschillende reizen gemaakt, ver weg
of dichtbij. Om op je bestemming
te komen is het belangrijk dat je de
goede weg neemt. Tegenwoordig is
daarbij de navigatie een fijn hulpmiddel.
Eigenlijk is ons hele leven een reis.
Van baby naar peuter, kleuter,
kind, puber en volwassene. De beste navigatie die wij kunnen gebruiken tijdens onze levensreis is de
Bijbel, Gods woord. Hij wijst ons
daar de weg en gaat met ons mee.
Als wij dat vasthouden, geeft het
vertrouwen, moed en kracht om op
reis te gaan. Ook als wij mochten
verdwalen, de weg dood lijkt te lopen of op bergen en in dalen!

Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, u bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Ook dit schooljaar sparen wij allereerst voor de adoptiekinderen.
Mochten wij weer extra sparen, dan
hoort u naar welk project dit is
overgemaakt.
Er is veel nood, mooi dat wij op deze manier een klein steentje bij
kunnen dragen
aan onze medemens. Van harte
aanbevolen!

Welkom!
In oktober hopen Luuk van Beek en
Eline van der Zalm 4 jaar te worden. Wat fijn dat
jullie dan bij ons op
school komen! Wij
hopen dat jullie snel
je plekje zullen vinden!

Project
Dit schooljaar is gekozen voor het
thema: “op reis naar…”. Iedere
groep zal hier zijn eigen invulling
aan geven. Waar de reizen naar toe
gaan en hoe ondernemingslustig de
kinderen zijn? Alvast een tipje van
de sluier……..

Wij gaan op reis naar…….
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

slot Loevestein
de jungle
het bos
de ruimte
de stad
luilekkerland
de bodem van de oceaan
Verenigde Staten

Op woensdag 11 oktober bent u van 18.00—
19.30 van harte welkom om in de groepen te
komen kijken. Opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in alle groepen.
Ook zal er wat drinken en lekkers te koop zijn.
In de jaarplanning staat dat dan ook de schoolmarkt wordt gehouden, maar deze is
verschoven naar woensdag 19 mei 2018.

Fietscontrole
Op donderdag 12 oktober a.s. vindt de jaarlijkse fietscontrole plaats. Alle kinderen van de
groepen 3 t/m 8 mogen die dag op de fiets komen. De fietsenmaker controleert of alles in
orde is. In het verkeer is zien en gezien worden belangrijk. Als u de fiets van uw zoon/
dochter vooraf controleert, kan hij/zij een
‘Oké’ sticker in ontvangst nemen!

Herfstvakantie
Van maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober a.s. is
de school gesloten vanwege de herfstvakantie.
Even afstand nemen en met wat andere dingen
bezig zijn, zodat we daarna weer met frisse zin
de volgende periode in mogen gaan.

Bibliotheek
Dankzij de inzet van een aantal moeders is de
schoolbibliotheek weer van start gegaan. Er is
nog gelegenheid om uw kind(eren) op te geven voor het lenen van boeken. U kunt dit
melden bij Xandra van Tuijl 06 - 10339942.

Verkeersouders
Voor de verkeersprojecten zijn wij op zoek
naar minimaal 2 verkeersouders die de projecten willen regelen. Dit houdt in:
- Contactpersoon tussen gemeente en school
- Organiseren fietscontrole
- Organiseren van “8 naar 1” (samen met
van Dam van Brakelschool)
- Verkeerssituatie rondom school in de gaten
houden
-1x per 2 jaar praktisch verkeersexamen
(samen met van Dam van Brakelschool)
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Lijkt het u leuk om dit voor school en uw kind
(eren) te organiseren, of wilt u meer informatie
hierover, neem dan contact op met Jacolien
van der Zalm via 06-23874718.

Ouderbijdrage
U ontvangt een brief over het betalen van de
vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan worden diverse dingen georganiseerd of aangeschaft. Het
komt altijd ten goede aan de kinderen! Alvast
bedankt voor uw bijdrage.

Informatieavond
Op dinsdagavond 12 september jl. was er gelegenheid om informatie te horen over de groep
(en) waar uw kind(eren) dit schooljaar zit(ten).
Het was fijn om te merken dat er veel belangstelling was. Door het hele schooljaar heen zijn
er oudercontactmomenten gepland.
Mocht u tussendoor toch vragen hebben of zorgen met ons willen delen, schroom dan niet
om bij de leerkracht langs te gaan.

Sportdag
Dinsdag 19 september jl. werd de sportdag
voor de groepen 7 en 8 gehouden. Het weer
was goed en onze jongens en
meiden hebben zich van hun
sportieve kant laten zien!

Week tegen het pesten
Vanuit de Universiteit van Utrecht is ons vorig
jaar gevraagd mee te werken aan een onderzoek over de beleving die kinderen hebben over
pestgedrag. Hieraan hebben wij graag onze
medewerking verleend. De leerlingen van de
bovenbouwgroepen hebben een vragenlijst ingevuld. Dit onderzoek was volledig anoniem en
niet te herleiden tot individuele leerlingen.
Onlangs kregen wij de vraag of wij ook dit
schooljaar mee wilden doen. Op deze manier is
dan goed te zien of ervaringen zijn veranderd.
Wij doen hier dus ook dit schooljaar weer aan
mee en zijn benieuwd naar de resultaten.
Daarnaast krijgt school vanwege deelname een
leuke financiële attentie die wij weer goed kunnen gebruiken voor de kinderen.

Overblijven: hulp gevraagd!
Het overblijfteam heeft versterking nodig!

Helaas heeft de vorige oproep te weinig respons opgeleverd, vandaar een dringende oproep om hier uw (mogelijke) bijdrage aan te
leveren.
Als de bezetting niet kan worden geregeld,
komt het veilig overblijven in het gedrang.
Daarom ook aan de ouders die gebruik maken
van het overblijven een vriendelijk verzoek om
te kijken of er nog hulp geboden kan worden.
Laten wij ervan uitgaan dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor een veilig
en verantwoord overblijven. U krijgt voor uw
bijdrage een vergoeding.
Om het juiste aantal overblijfouders te bepalen,
kunt u uw kind aanmelden voor het overblijven
tot ‘s avonds 21.00 uur. Afmelden kan tot
‘s ochtends 10.00 uur. Wilt u hier rekening mee
houden?
Meer informatie of voor aanmelding kunt u terecht bij Jacolien van de Zalm. U kunt haar
daarvoor persoonlijk benaderen of via overblijven@wvobrakel.nl.
Kunnen we op uw steun rekenen?

Kinderboekenweek / Voorleestips
Dit is het thema
van de christelijke
Kinderboekenmaand 2017. Vanwege het project zullen wij
dit schooljaar wat minder aandacht besteden
aan het thema. Er zijn tijdens de Kinderboekenweken altijd leuke kinderboeken die in de
belangstelling staan, een aanrader om eens
naar te kijken!
In het kader van de Kinderboekenweken ontvangt u bij deze nieuwsbrief een bijlage met 10
gouden voorleestips.
Taal en lezen is voor kinderen van groot belang
om zich later in de maatschappij goed uit te
kunnen drukken in woord en op schrift. Om
kinderen enthousiast te maken voor het lezen,
is voorlezen een belangrijke basis.
U als ouders kunt daar een positieve bijdrage
aan leveren. Vandaar dat in de bijlage een artikel is toegevoegd over de 10 gouden voorleesregels.
Een mooie tijdsbesteding in de herfstvakantie!

Nadenkertje

Route van en naar school
Voor de veiligheid en een goede doorstroom
van het verkeer van en naar school nog even
een herinnering aan het verzoek wat al eerder
is gedaan.
Wilt u rekening houden met de volgende rijrichting: aankomen over de Jonker Aardtedam en
uitrijden via de Fintstraat of Zalmstraat.
Alvast bedankt!

De jarigen van deze maand zijn:
02
07
08
11
12
16

-10
-10
-10
-10
-10
-10

Quinten Kamsteeg, groep 5
Jenessa Timmermans, groep 8
Ize van Dalen, groep 5
Devan van der Linden, groep 4
Daan Vervoorn, groep 5
Tristan Struijk, groep 8

17
20
25
25

-10
-10
-10
-10

Frederique Vonk, groep 8
Joep van der Ven, groep 5
Jannis Pelle, groep 3
Julia Roza, groep 5

26
26
28
28
29

-10
-10
-10
-10
-10

Floor Arendse, groep 2
Noud Haubrich, groep 3
Thijs de Bruijn, groep 8
Ardin van Ooijen, groep 4
Emma van Beek, groep 5

We wensen iedereen een fijne verjaardag!!
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

Pagina 3

