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Ik zie ik zie wat jij niet ziet

Zending

Een spelletje wat wij
waarschijnlijk allemaal
wel eens (met onze
kinderen) hebben gedaan: ik zie ik zie wat
jij niet ziet…
Als je ergens moet
wachten, kan het een leuke bezigheid zijn.

Wij sparen voor onze adoptiekinderen. Daarnaast blijft er nog geld
over wat wij graag besteden aan een
goed doel. De laatste keer hebben
wij spaargeld overgemaakt naar juf
Judith. In de bijlage van deze
nieuwsbrief vindt u een bedankbrief
en een brief waarin juf Judith wat
vertelt over het
werk wat ze doet.

Wat zien wij bijvoorbeeld op het
plaatje? Is het een vaas, of zijn het
2 gezichten? De één ziet het wel,
de ander niet. Je moet dan maar
aannemen dat het zo is. Dat heet
geloven.
Het verhaal van Bartimeüs in de
Bijbel. Hij was blind, maar zag Jezus toch. Hoe dat kan? Zijn ogen
waren blind, maar zijn hart niet.
Toen Jezus langs hem liep riep hij:
Jezus, Zoon van David”! Hij wist
dat Jezus de beloofde Messias daar
liep. Tegelijkertijd stonden er ook
mensen die Jezus met hun ogen
wel zagen, maar niet zagen wie Jezus werkelijk was. Hun hart was
blind. Wat geweldig om te lezen dat
Jezus oog had voor Bartimeüs door
naar hem toe te gaan en hem te
genezen. Jezus ziet ook òns!
Bartimeüs, een mooi voorbeeld.
Ook wij kunnen Jezus niet zien,
maar door geloof kunnen wij Hem
met ons hart zien.

24-11: nieuwsbrief decemIk zie ik zie wat jij niet ziet…..
ber
22-11: gespreksronde
groep 4,5,6 en 8
24-11: gespreksronde
groep 7
27 en 28-11: gesprekken
groep 1 en 2

Wat zie je dan?
Hoe mooi is het om daar van te
vertellen, zodat steeds meer mensen zien wat jij
ook mag zien,
door geloof.

Personeel
Groep 1
Zoals u waarschijnlijk weet, is juf
Elly bezig met haar re-integratie.
Tot de herfstvakantie waren juf Nicole en juf Charell degenen die haar
vervingen of een extra hand boden
in de klas.
Vanwege een benoeming van juf
Nicole op De Burcht in Aalst, waar
ze samen gaat werken met juf Charell in groep 3, kunnen zij hun werkzaamheden niet meer vervolgen op
onze school.
Wij vinden dit uiteraard erg jammer,
maar begrijpen deze stap. Daarom
moesten wij op zoek naar een nieuwe vervanger. Gelukkig hebben wij
die inmiddels gevonden in juf
Wijtske den Braber. Zij zal het werk
wat juf Nicole en juf Charell deden
van hen overnemen. We zijn hier
erg blij mee en hopen dat ze snel
een plekje op onze school heeft gevonden!
Juf Marti
Juf Marti is vanwege haar gezondheid op dit moment wat minder
aanwezig op school. Binnenkort
heeft ze een dagopname waarbij ze
wordt geholpen om haar gezondheid
te verbeteren. Vervolgens zal ze de

aansluitende week niet op school zijn. Als alles
volgens planning loopt zal dit de week van
06 t/m 10 november zijn.
Wij wensen haar veel sterkte toe en Gods nabijheid!

Welkom
Op 05 november a.s. hoopt Loïs den Hartog 4
jaar te worden en op 14 november a.s. Gijs van
Selm. Daarna komen ze bij ons op
school in groep 0/1. Gezellig dat
jullie erbij komen en hopelijk vinden jullie snel je plekje in de

Project
Wat is er veel belangstelling geweest tijdens de
kijkavond naar aanleiding van ons project. Dat
is altijd erg fijn om te zien, bedankt voor uw
komst!!

Schoonmaakavond
Gelukkig ziet de school er netjes en schoon uit
dankzij onze vaste schoonmakers. Toch ontbreekt nog wel eens de tijd om iets een extra
grondige schoonmaakbeurt te geven.
Tijdens een schooljaar zijn er drie avonden gepland waarop wij graag van uw hulp gebruik
maken wat betreft het extra schoonmaken van
klas en materialen. Op maandagavond 13 november a.s. staat de eerste schoonmaakavond
gepland, aanvang 18.30 uur. Hiervoor nodigen
wij alle ouders uit waarvan de achternaam begint met G t/m M. Als leerkrachten zijn deze
avond juf Tineke en juf Wilma aanwezig. Op de
volgende 2 avonden, later in het schooljaar
worden de overige ouders uitgenodigd.
Kunnen wij op uw hulp rekenen?
Vele handen maken licht werk, zullen wij maar
zeggen!

Gespreksavond(en)
Groep 3
De ouders van de leerlingen uit groep 3 ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een
gesprek met de juf. In de planning staan daarvoor maandag– en dinsdagavond 20 en 21 november.
Groep 1 en 2
Ook krijgen de ouders van de leerlingen van
groep 1 en 2 binnenkort een uitnodiging voor
een gesprek met de juf. Deze gesprekken
staan gepland op maandagmiddag en avond
27 november a.s.
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Voor de ouders van de groepen 4, 5, 6 en 8 is
er (vrijblijvende) gelegenheid om op woensdagmiddag 22 november a.s. een gesprek te
hebben tussen 13.00—14.00 uur. Voor groep 7
is dat op vrijdagmiddag 24 november a.s. tussen 13.00—14.00 uur.
Mocht u hier gebruik van willen maken, dan
moet u zich vooraf aanmelden (per mail/
persoonlijk) bij betreffende leerkracht(en), zodat zij een rooster kunnen maken. Dit kan tot
uiterlijk maandag 20 november a.s.
Het kan ook zijn dat de leerkracht graag een
gesprek met u wil. Hiervoor wordt dan contact
met u opgenomen. Hoort u niets, dan is het
wat school betreft niet nodig.

Leren van elkaar
Het mooie van een Stichting met verschillende
scholen is, dat je ervaringen en ideeën met elkaar kunt uitwisselen. Dit gebeurt nu al tijdens
overleggen met de directies.
Daarnaast zijn er dit schooljaar ook ontmoetingen gepland met de leerkrachten van de verschillende jaargroepen, ICT-ers en IB-ers.
Op deze manier hopen wij elkaar te verrijken
en ons onderwijs te optimaliseren.

Bijeenkomst identiteitscommissies
Iedere school binnen de Stichting heeft een
identiteitscommissie. In deze commissie zitten
betrokken ouders van de school om van gedachten te wisselen en advies te geven/vragen
over dingen die met identiteit te maken hebben. Binnenkort is er een avond waar alle commissies van de verschillende scholen met de
directies en het bestuur nadenken over identiteit en alles wat daarmee samenhangt.
Ook weer een mooie gelegenheid om van elkaar te leren en van gedachten te wisselen. Dit
als doel om ervoor te zorgen dat niet alleen rekenen en taal iets is wat wij de kinderen mee
willen geven, maar zeker ook de liefde van de
Heere Jezus.

Speculaasactie
Binnenkort krijgen de kinderen van groep 6 t/m
8 een brief mee over de speculaasactie die wij
dit jaar houden.
Waar de opbrengst van de actie naartoe gaat,
zal in de brief vermeld worden.
Alvast veel succes jongens
en meiden!

Luizencontrole
Via deze nieuwsbrief nog een keer extra aandacht voor de momenten waarop er gecontroleerd wordt. Wilt u dan rekening houden met
gel, vlechten, strikjes, etc.? Dit kost vaak veel
tijd, alvast bedankt voor uw meedenken!

ZIEN!
Als school vinden wij het belangrijk om de kinderen niet alleen te volgen wat betreft hun
leerprestaties, maar zeker ook het welbevinden
en de sociale vorming is van belang.
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 vullen hiervoor het observatiesysteem van ZIEN! in.
Hier beantwoordt de leerkracht vragen omtrent
sociale contacten, zelfstandigheid, welbevinden
etc. Dit is vanuit het oogpunt van de leerkracht.
Omdat wij het ook belangrijk vinden hoe de
leerlingen dit zelf ervaren, zijn er drie vragenlijsten binnen ZIEN! ontwikkeld voor leerlingen.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zullen
deze vragenlijsten de komende weken zelfstandig, digitaal in gaan invullen.
Het gaat dan om vragen rondom leer– en leefklimaat, sociale vaardigheden en veiligheidsbeleving. Er volgt over de uitkomst een gesprek
tussen leerkracht en kind. Op deze manier hopen wij dat de basis die nodig is om goed te
kunnen leren, zo optimaal mogelijk wordt.

Schoenendoosactie
In de afgelopen weken zijn een aantal kinderen
al druk bezig geweest met het vullen en versieren van een schoenendoos. Het wordt al een
kleurrijk geheel in de gang, maar…...er is nog
ruimte genoeg!
U heeft voor deelname een brief ontvangen
met meer informatie. Via deze nieuwsbrief willen wij het nog eens extra onder de aandacht
brengen. Hoe mooi is het om op deze manier
andere kinderen een lach op het gezicht te laten krijgen. Tot volgende week woensdag
08 november a.s. (datum is aangepast) kunnen
er schoenendozen worden ingeleverd. Wie helpt
om de stapel te laten groeien? Alvast bedankt!

Om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt,
is dit in alle groepen door de leerkracht besproken. Tussen de middag en tijdens pauzes wordt
er gecontroleerd door de overblijfouders en de
pleinwacht. Buiten schooltijd hebben wij er als
school geen zicht meer op.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen beseffen
en horen dat wij van elkaars spullen af moeten
blijven en zeker niet vernielen. Wij stellen het
op prijs als u dit ook eens met uw kind(eren)
bespreekt.

Overblijven
Het is fijn om te zien dat er iedere week overblijfouders zijn die voor de kinderen die overblijven er een fijn samenzijn van willen maken.
Tijdens het overblijven gelden regels die ervoor
zorgen dat het overblijven voor iedereen prettig
en goed is.
Onlangs kregen wij signalen van overblijfouders, dat sommige kinderen uit de hogere
groepen, zich niet altijd netjes gedragen. Het
komt voor dat kinderen te weinig respect tonen
als er iets gezegd wordt, niet doen wat gevraagd wordt of een brutaal antwoord geven.
Dat vinden wij erg jammer en niet acceptabel.
Andere kinderen hebben daar ook last van.
Met de overblijfouders is afgesproken, dat ze
een (persoonlijke) waarschuwing geven als zich
zo’n situatie voordoet. Mocht het toch door blijven gaan, dan moet de leerling zich melden bij
juf Trijnie. Zij zal dan contact opnemen met
betreffende ouders.
De leerkrachten
zullen dit ook in de
groep bespreken.
Aan u als ouders
een vriendelijk verzoek om het hier,
als het nodig is,
ook eens over te
hebben met uw
kind.
Laten wij er samen zorg voor dragen dat het
overblijven voor iedereen leuk, ontspannen en
respectvol is!

Fietsen
Onlangs hoorden wij van een aantal ouders terug, dat de fiets van hun kind
beschadigd was. Dit is gebeurd
onder schooltijd en ook tijdens
de kijkavond. We betreuren dit
zeer.
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Nadenkertje

Studieochtend
Op woensdag 28 februari a.s. zijn alle groepen
vrij in verband met een studieochtend van het
team. Deze is nog niet eerder vermeld, daarom
graag extra aandacht om deze datum meteen
te noteren.

‘Als we niet weten naar welke haven
we koers zetten, is geen
enkele wind gunstig’.

De jarigen van deze maand zijn:
02.11
02.11
04.11
07.11
11.11
12.11
13.11
13.11
14.11
15.11
18.11
18.11
21.11

Lars van Rangelrooij, groep 7
Famke Vervoorn, groep 8
Suze van Rangelrooij, groep 3
Harm Wahlbrinck, groep 7
Naomi Naaijen, groep 4
Boet van Dalen, groep 3
Bram Bambacht, groep 6
Sarah Klop, groep 8
Sven Groeneveld, groep 2
Rick van der Zalm, groep 3
Isa Dijkhof, groep 6
Fenne Duijzer, groep 3
Ties van der Zalm, groep 7

24.11
25.11
26.11
27.11

Sem Ermstrang, groep 5
Leona van Ooijen, groep 2
Jannick Duijzer, groep 5
Linde van der Kooij, groep 3

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
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Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

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

