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Alweer de laatste nieuwsbrief van dit
kalenderjaar. Nog even en dan gaat
het jaar 2017 over in 2018. Bij een
jaarwisseling kun je denken aan het
zitten in een roeiboot. Tijdens het
roeien kun je zien wat er achter je
ligt, terwijl je in werkelijkheid vooruit gaat. Je zit eigenlijk met je rug
naar datgene waar je al roeiend naar
toe gaat.
Bij een jaarwisseling blik je automatisch nog eens terug op wat is geweest. Verdrietige dingen, mooie
dingen, teleurstellingen, nieuwe kansen, geboorte, afscheid nemen, etc.
Aan de andere kant, weet je niet wat
het nieuwe jaar je zal brengen. Ons
leven gaat verder en wij weten niet
hoe die weg zal gaan.
Wat is het dan fijn om te kunnen
vertrouwen op de Stuurman van ons
leven. Hij heeft ons ieder persoonlijk
de riemen/roeispanen gegeven die
wij nodig hebben om vooruit te komen. En als het roeien soms even
niet mocht lukken, kan Hij voor de
juiste wind zorgen. Dat geeft houvast voor het nieuwe jaar!
Wij mogen erop vertrouwen dat God
met ons mee wil gaan in ons persoonlijk leven, het gezinsleven en op
school, ook in het nieuwe jaar 2018!

Belangrijke data:
16 en 18 01: adviesgesprekken groep 8
01-02: open ochtend

Personeel
De afgelopen periode hebben ook
enkele teamleden last van de griepgolf gehad. Gelukkig hebben wij tot
nu toe altijd nog mensen weten te
vinden om te vervangen. Soms is
dat gebeurd door extra inzet vanuit
ons team zelf, soms van mensen uit
de vervangingspool. Zoals al eerder
is aangegeven, is het steeds moeilijker om mensen te vinden die kunnen inspringen bij ziekte. Laten wij
hopen dat wij het in de toekomst
weinig tot niet nodig zullen hebben.
Juf Marti breidt haar w erkzaamheden na de kerstvakantie weer wat
uit. Fijn dat het steeds beter gaat.
Dat betekent dat juf Gerdien na de
vakantie stopt op de maandagmorgen met de rt-werkzaamheden. Via
deze nieuwsbrief bedanken wij haar
voor de extra inzet die ze heeft getoond!
Juf Anjo ondersteunde op maandagmorgen in groep 5. Via deze
nieuwsbrief bedanken wij haar voor
haar inzet! Juf Marti zal dit werk na
de kerstvakantie weer oppakken.
Juf Wilma heeft aangegeven dat
ze vanaf maandag 22 januari wat
minder wil gaan werken. Ze heeft
gekozen om dan de maandag in
groep 4 te laten vervallen. Juf Tineke is bereid om tot de zomervakantie de hele week te werken. Fijn dat
dit zo kan worden ingevuld!
Gymbevoegdheid
Juf Tineke is bezig met haar gymopleiding. Daarvoor moet ze een aantal
lessen geven in verschillende groepen. Dit gaat ze op de maandagmiddag doen. Als juf Tineke deze lessen
geeft, staat juf Annemieke Evers
voor groep 4.

Welkom
Davy Quivooy is op 4 januari jarig, Feline Versteeg op 15 januari en Anne van der Ven op
20 januari. Dat betekent dat zij na hun verjaardag hopen in te stromen bij ons op school.
Welkom allemaal, wij hopen dat jullie met veel plezier naar school zullen
gaan.

VO-gesprekken groep 8
Op dinsdag 16 en donderdag 18 januari worden
de adviesgesprekken gehouden voor de leerlingen van groep 8. Er wordt door de leerkrachten een verwachting uitgesproken aan de hand
van de gemiddelde toetsresultaten en hun eigen bevindingen.

Studiemiddag
Woensdagmiddag 24 januari heeft het team
weer een nascholing met betrekking tot meerbegaafdheid. Wij gaan vaardigheden eigen maken en uitbreiden rondom differentiatie bij de
instructie en de verwerking van het lesaanbod.
Aangezien het op de middag is, wordt er ’s ochtends gewoon les gegeven.

Open ochtend
Donderdagochtend 01 februari staan de deuren van
09.00—10.00 uur open
voor ouders die zich aan
het oriënteren zijn op een
basisschool voor hun kind
(eren). In de krant zal hiervoor een advertentie
komen te staan en ook zullen er posters worden opgehangen. Mocht u ouders in uw omgeving weten, dan zou het mooi zijn als u ze hierop attent wilt maken. Een folder meegeven kan
ook, die zijn te vinden in het folderrek bij de
kleuteringang.

Kerststukjes
Alle kinderen hebben deze week een kerststukje gemaakt. Mooi om te zien dat iedereen daar
een eigen creatieve invulling aan heeft gegeven. Wij hopen dat de kinderen en u als ouders nog een poosje kunnen genieten van het
kerststukje. Dank aan de moeders die bereid
waren te assisteren.

Kerstviering

Wij zien terug op een mooie
Kerstviering afgelopen woensdagavond. Het
licht van het Evangelie mocht schijnen. Fijn dat
er zoveel ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden waren. Wij hebben uw aanwezigheid erg gewaardeerd. Ook een woord van
dank aan allen die op welke manier dan ook,
hebben bijgedragen aan deze Kerstviering. De
collecte ter bestrijding van de onkosten heeft
het mooie bedrag van € 488,85 opgebracht.

Bloembollen
Bulbs 4 kids!
Via moeder Xandra van Tuijl kregen wij een
doos met bloembollen cadeau. Hartelijk dank!
Op donderdag 23 november hebben de kinderen van groep 5 de bollen gepoot achter de
school aan de rand van het bos.
Het werd een modderige maar gezellige activiteit! In de klas hebben wij nu allemaal een
boekje over bloembollen.
Daar gaan wij de komende tijd regelmatig in
werken. Laat de winter maar
komen! Want dan…. wordt
het lente!
Wordt vervolgd!
Juf Letty en groep 5

Ouderraad
Als school ben je heel erg blij met alle hulp die
er door ouders wordt geboden. Dankzij die
steun kunnen soms activiteiten doorgaan, die
anders niet mogelijk waren. Via deze nieuwsbrief willen wij nog eens extra benadrukken dat
wij die hulp heel erg waarderen. Hopelijk mogen
wij ook weer rekenen op uw steun in 2018!
Zo zijn de mensen in de ouderraad vaak op de
achtergrond aanwezig, maar zij
steken vele uurtjes in het organiseren van of
hulp bieden bij
activiteiten.
Soms mag dat
ook wel eens gezegd worden…..
Bedankt!
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Afname citotoetsen

Gezocht/gevraagd!

In januari en februari worden de Cito-toetsen
Midden afgenomen in alle groepen. De resultaten worden besproken op de gespreksavond in
februari voor gr. 3-7, de resultaten van groep
8 worden tijdens de adviesgesprekken besproken.

Wij zoeken leeshulp om met leerlingen uit
groep 2-3-4 te lezen op de computer met het
programma BOUW.

Ouders, opa’s en oma’s, iedereen is welkom.

Nadenkertje

Beter een hart zonder woorden, dan woorden
zonder hart.

Voor meer informatie of opgave kunt u terecht
bij juf Marti.

De jarigen van deze maand zijn:
02.01
05.01
05.01
10.01
12.01
13.01
14.01
15.01
17.01

Nienke Hokken, gr. 4
Steyn van Dalen, gr. 7
Winston Duijzer, gr. 4
Alize van Dalen, gr. 1
Jens van Engelen, gr. 6
Romane van Dalen, gr. 3
Jade van der Zalm, gr. 7
Fender van der Meijden, gr. 1
Nick de Bruijn, gr. 6

18.01
18.01
20.01
21.01
22.01
27.01
30.01
30.01

Jurre Boor, gr. 3
Silvie van der Zalm, gr. 5
Lieuwe van Binnendijk, gr. 4
Evi van der Linden, gr. 1
Jaïra de Vries, gr. 1
Annelieke van Balen, gr. 5
Jara Dijkhof, gr. 7
Diede Bogers, gr. 1

We wensen iedereen een fijne verjaardag!!

Mede namens het team wens ik iedereen goede kerstdagen, een
gezellige jaarwisseling en voor het nieuwe jaar Gods zegen!
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
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