December
Op zoek

Juf Marti
Gelukkig is de operatie bij juf Marti
geslaagd. Ze is nu aan het herstellen
en zal in de komende tijd haar werkzaamheden weer voorzichtig oppakken. Wij zijn blij dat het goed gaat
en wensen haar veel beterschap in
de komende periode!
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22-12: volgende nieuwsbrief

Personeel

De wijzen uit het oosten waren op
zoek. Ze hadden een ster gezien
die hen vertelde van de geboorte
van een bijzonder Koningskind. Ze
wilden het Kind aanbidden en hadden daar graag een zoektocht voor
over. Koning Herodes ging ook op
zoek, maar met een heel andere
gedachte. Hij was niet van plan zijn
macht af te staan en wilde koste
wat het kost voorkomen dat hij deze zou verliezen.
Deze maand hopen wij weer stil te
staan bij de geboorte van de Heere
Jezus. Wij worden uitgenodigd om
net als de wijzen op weg te gaan,
op zoek naar het Koningskind.
De komende tijd zijn de kinderen
en juffen bezig met de voorbereidingen voor de kerstviering in de
kerk. U bent van harte uitgenodigd
om daarbij aanwezig te zijn.
Wat zullen wij daar dan vinden?
Het woord wat ons verteld van die
geschiedenis heel lang geleden,
wat nog steeds een levend bewijs is
van Gods trouw en Zijn belofte:
Zijn naam is Jezus
Jezus is zijn naam
Hij is de Redder
die God aan de wereld geeft
dat wie in Hem gelooft
voor eeuwig leeft
Zijn naam is Jezus.
Laten wij dat dan samen vieren!

Welkom
Instroomleerlingen
Op 12 december hoopt Sophie Kalwij 4 jaar te worden en op 13 december Rick Kuus.
Verhuizing
De familie Wahlbrinck verhuist van
Zuilichem naar Brakel. Daardoor
krijgen wij na de kerstvakantie 2
nieuwe leerlingen op school. Elise
komt in groep 5 en Noah in groep 1.
Voor alle nieuwe kinderen geldt:
van harte welkom en hopelijk zijn
jullie snel gewend!

Sinterklaasfeest
Vrijdag 1 december staat in het teken van het sinterklaasfeest. De
voorbereidingen zijn in volle gang.
We hopen op een gezellige ochtend
in alle groepen!

Kerstviering
Woensdagavond 20
december willen wij
met elkaar het Kerstfeest vieren in de
Hervormde Kerk in
Brakel. U bent van
harte welkom om dit
met ons mee te vieren. De bijeenkomst
begint om 18.30 uur.
Enkele praktische
punten voor de kerstviering:








Alle leerlingen worden ’s avonds om
18.10 uur op school verwacht;
Wij vragen u om geen foto’s te maken of
te filmen tijdens de viering;
Geef uw kinderen a.u.b. geen snoep
mee. Gezien het tijdstip is dit niet nodig
en het is hinderlijk tijdens het zingen of
opzeggen;
Na de viering zullen de kinderen van
groep 1-2 via het koor de kerk verlaten.
De leerlingen van de groepen 3-8 gaan
via de hoofddeur naar buiten;
Er is een collecte bij de uitgang. Deze is
o.a. ter bestrijding van de onkosten;

Het is fijn als u voor de kleinste kinderen oppas kunt regelen. Wij kijken uit naar een goede viering!

Schoonmaakavond
Op maandagavond 13 november werden er
handen uit de mouwen gestoken om de school
een extra opfrisbeurt te geven. Er werd druk
gepoetst, geboend en geveegd. Hieronder een
speciale vermelding van de ouders en juffen die
hieraan mee hebben geholpen:
Jose ten Hagen, Caroline Kooijman, Hanneke
en Nicci van der Mooren, Wilma van Hees, Rianne van Daalen, Esther van Heusden, juf Wilma en juf Tineke.
Mocht u deze avond geen gelegenheid hebben
gehad, dan bent u van harte uitgenodigd om bij
één van de andere avonden aan te sluiten.

Folder
In het folderrek bij de kleuteringang liggen folders waarin op een beknopte wijze onze school
wordt weergegeven.
Kent u ouders die zich aan het oriënteren zijn
op een basisschool voor hun kind, dan kunt u
gerust een folder meenemen om die aan hen
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te geven of door de brievenbus te doen.
Op deze manier kunt u een positieve ambassadeur zijn voor onze school. Alvast bedankt!

Schoolbibliotheek
Wij hebben weer 60 nieuwe schoolbiebboeken
kunnen kopen mede dankzij jullie bijdrage als
lid van de schoolbieb.
Onze hartelijke dank!!
Wij zijn ze nu aan het plastificeren en van aviniveau aan het voorzien, zodat jullie ze zo snel
mogelijk kunnen gaan lezen.
Wil jij ook nog lid worden?? Dat kan hoor!
Breng op een dinsdag 5 euro mee en wij gaan
een kaart voor je maken zodat je iedere week
een nieuw boekje kunt lezen.
De ouders van
de schoolbibliotheek.

Muziekproject groep 5 en 6
In het najaar van 2017 is Sylvia van der Vinne
gestart met muzieklessen in groep 5 en 6. Door
deelname van onze school aan de Culturele
Commissie Bommelerwaard is dit financieel
mogelijk.
Sylvia is zanglerares en dirigent van zangkoor
Senta. Op een professionele manier leert ze de
kinderen zingen.
Muziek en zang kunnen helpen bij het uiten van
gevoelens.
De kinderen doen enthousiast mee en genieten
van dit uurtje. Na de ‘les’ doet Sylvia altijd een
leuk (zang) spelletje. Spelenderwijs leren de
kinderen hun ademhaling en stemgebruik te
trainen.

Na de kerstvakantie hoopt Sylvia weer verder
te gaan met het aanleren van liedjes en melodietjes…
‘Wij lopen in een liedje steeds achter elkaar
aan. Hoe heet zo’n melodietje? Een canon….’

Techniek
Binnen de pas aangeschafte methode voor Natuur ‘Wondering the world’ wordt ook aandacht
besteed aan techniek. Daarnaast is er allerlei
aanbod om techniek onder de aandacht te
brengen.
Omdat wij het als school ook belangrijk vinden,
maar niet alles past binnen de lestijd, hebben
wij contact gelegd met Mad Science. Dit is een
organisatie die veel aanbod heeft rondom techniek. Op donderdagmiddag 08 februari zal er
een techniekshow aan alle kinderen van de
school worden gegeven.
Aansluitend doen zij een aanbod van 6 naschoolse techniekessen, bij ons op school. Dit is
aansluitend aan de lestijd op die dag. Het is
geheel vrijblijvend, wel tegen betaling van
€ 69,50 (inclusief materialen) voor alle lessen.
Ze hanteren een minimum van 12 leerlingen
per groep. Voor de groepen 1 t/m 3 zijn de lessen op woensdagmiddag, voor de groepen
4 t/m 8 op donderdagmiddag. Met de deelnemende kinderen wordt er een boterham gegeten. Hieronder ziet u alvast de data die zijn afgesproken:
Groep 1 t/m 3:
Dag: woensdag
Starttijd: 12:45 uur
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag

1:
2:
3:
4:
5:
6:

7-3-2018
14-3-2018
21-3-2018
28-3-2018
4-4-2018
11-4-2018

Groep 4 t/m 8:
Dag: donderdag
Starttijd: 15:45 uur
Dag 1: 8-3-2018
Dag 2: 15-3-2018
Dag 3: 22-3-2018
Dag 4: 29-3-2018
Dag 5: 5-4-2018
Dag 6: 12-4-2018

Op de flyer die na de
techniekshow wordt meegegeven staat meer
informatie hoe u uw kind(eren) kunt opgeven.

Schoolregels
Schooldeur
Vanwege het waarborgen van de veiligheid
hebben wij als regel, dat de deur tijdens de
schooltijden op slot zit. Mocht u om een bepaalde reden tussentijds de school verlaten,
wilt u dit dan tegen de directie, administratie of
conciërge zeggen? Deze zal dan de deur weer
achter u sluiten. Er hangt ook een papier op de
deur met deze informatie, maar via deze
nieuwsbrief willen wij iedereen hier toch weer
een keer op attent maken.
Heelys
Soms zijn er kinderen die op heelys (schoenen
met wieltjes) naar school komen. Uiteraard
bent u vrij in deze keuze, maar wij hebben geconstateerd dat de heelys de vloer beschadigen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn uw kind
schoenen mee te geven die ze in school aan
kunnen doen? Alvast bedankt!
Afscheid nemen groep 1/2
Iedere ochtend worden de kinderen in de klas
gebracht. ‘s Middags nemen de juffen de kinderen zelf mee naar binnen. Wij merken, dat
het afscheid nemen op de ochtend soms veel
tijd en aandacht vraagt, wat onrust geeft en
minder overzicht voor de leerkrachten.
Wij vragen u hierin mee te denken in algeheel
belang.
Wilt u…...

afscheid nemen op één plaats?

niet op de stoeltjes van kinderen gaan
zitten? (andere kinderen worden onzeker
als ze hun stoel niet kunnen vinden)

jongere broertjes/zusjes bij u houden en
niet in de hoeken of
met speelgoed laten
spelen?
Uiteraard blijft u van harte
welkom om werkjes te bekijken of iets te vragen!

Acties
Schoenendoosactie
Er zijn 93 schoenendozen gevuld en naar het
inzamelpunt van Actie4Kids gebracht. Hiermee
kunnen wij evenzoveel kinderen verrassen!
Speculaastaartactie
In groep 6 t/m 8 is een speculaastaartactie gehouden. De leerlingen zijn enthousiast aan de
slag gegaan en dat heeft ervoor gezorgd dat er
in totaal 397 taartjes zijn verkocht.
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Een mooie opbrengst waarvoor wij ook iedereen die een taartje heeft gekocht hartelijk bedanken!

Fruitbeleid
Het is fijn om te zien hoe u ervoor
zorgt dat er op maandag t/m donderdag alleen fruit/groente mee
naar school wordt genomen als tussendoortje. Via deze nieuwsbrief
een blijk van waardering voor deze
inzet!
In de bijlage vindt u wat tips die de GGD geeft
over een gezond voedings- en eetpatroon. Het
is vrijblijvende informatie die wij graag aan u
doorgeven.

Omroep Gelderland
Op dinsdag 21 november werd er in groep 8
een gastles gegeven door bureau Halt. Deze
ging over oud & en nieuw, vuurwerk en groepsdruk. Wij werden verrast met de vraag van
Omroep Gelderland om hier geluid– en beeldmateriaal van te mogen maken. Dit is gebeurd
en het mooie resultaat is te zien op:
https://www.youtube.com/watch?
v=JwLrOPEGTZY
De moeite van het kijken waard!

Kerstkaarten
Er worden deze dagen voor Kerst veel wensen
overgebracht. Ook onze leerlingen doen er
aan mee en delen op school kerstkaarten uit
aan klasgenootjes. Wij waarderen het dat
leerlingen oog hebben voor elkaar. Toch willen
wij vragen om kerstkaarten aan klasgenootjes
niet op school uit te delen. Er zijn namelijk
kinderen die veel kaarten krijgen en er zijn
kinderen die heel weinig of zelfs geen kaarten
krijgen. Met name voor de laatsten kan dat
pijnlijk zijn.
Wij hopen op uw begrip.

Normering rekentoetsen
Zoals u weet gebruiken wij sinds 2 jaar de
methode Wereld in Getallen
voor ons rekenonderwijs in de
groepen 3 t/m 8.
Bij deze methode horen toetsen
die structureel worden afgenomen. Deze toetsen worden becijferd aan de hand van een vastgestelde normering. Hier kan een school keuzes in maken,
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afhankelijk van de leerling populatie. Bij de aanschaf van de methode is er gekozen voor de
laagste normering, omdat de methode nieuw
was. Nu is uit ervaring gebleken, dat deze normering wat te laag is en geen realistisch beeld
geeft. De cijfers liggen wat hoger dan de realiteit. Wij merken dit ook in vergelijking met de
resultaten van de citotoets die in januari en juni
wordt afgenomen en bij de Eindtoets in groep 8.
Dit roept soms vragen op bij ouders tijdens de
oudergesprekken.
Daarom hebben wij besloten dat wij vanaf dit
schooljaar de normering aanpassen. Dit geeft
een realistischer beeld en schept geen hogere
verwachtingen.
Vanwege deze aanpassing zullen de cijfers van al
reeds gemaakte toetsen waarschijnlijk wat lager
gaan uitvallen.
De leerkrachten passen de resultaten in de komende week aan. Op deze manier hebben wij
een eerlijk beeld van de resultaten van het hele
schooljaar.
Mocht u dus veranderingen zien in de becijfering
van rekentoetsen, dan is dit de reden.

Invalproblematiek
Het zal u niet ontgaan dat het primair onderwijs
kampt met een toenemend tekort aan werknemers. U hoort daarover regelmatig via de media,
u merkt het soms ook op onze eigen school. De
SCOB, waar onze school onderdeel van is, voert
vrijwel permanent een actief beleid van werving
en selectie voor nieuwe medewerkers en invalkrachten. Samen met enkele besturen in de regio
is een invalpool gevormd. Toch voorkomt dit niet
dat wij regelmatig geen beroep kunnen doen op
een invalleerkracht. Om die reden doen wij nu
een beroep op u.
Bent of was u zelf actief in het onderwijs, kent u
mensen in uw omgeving, hebt u andere creatieve
suggesties en ideeën: laat het ons weten. Wij
staan open voor diverse mogelijkheden. Wilt u
solliciteren naar de invalpool? Wij ontvangen uw
brief heel graag. Bent u beschikbaar voor een enkele invalbeurt (in geval van nood)? Loop eens bij
ons binnen. Liever alleen actief op de eigen school
van uw kind? Laat het ons weten. Bekenden in uw
omgeving? Moedig hen aan. Al uit het arbeidsproces maar nog bereid om te helpen? Wij spreken u
graag.
Kortom: wij zien de reacties met belangstelling
tegemoet.

Nadenkertje

‘waar je ogen niet waren, moet je mond
niet praten´

De jarigen van deze maand zijn:

01.12
08.12
13.12
13.12
15.12
17.12
19.12
22.12
23.12
23.12
23.12
25.12

Jenthe Dijkhof, groep 6
Marit van Veen, groep 8
Marten Duijzer, groep 2
Sanne Ermstrang, groep 7
Mathijs ten Hagen, groep 5
juf Jennika, groep 8
Boaz Kamsteeg, groep 2
Sietske Wahlbrinck, groep 6
Manouk van den Assem, groep 2
Renske van Heusden, groep 3
Youri van der Mooren, groep 3
Pim van Hees, groep 3

25.12
27.12
29.12
29.12

Lize Kuus, groep 3
Stan van Heusden, groep 1
Jens Oomen, groep 3
Naïn de Ruiter, groep 6

Wij wensen
iedereen een fijne verjaardag!!

Kerstlied

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
Www.wvobrakel.nl

Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

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

