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28-02: studieochtend;
alle kinderen zijn
vrij

Een vader en zoon lopen in het bos.
Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn voelt roept hij: “Ahhhh”.
Verrast hoort hij vanuit de bergen
“Ahhhh…..”.
Vol nieuwsgierigheid roept hij: “Wie
ben jij?” en hij krijgt als antwoord:
“Wie ben jij?”. Hij wordt boos en
roept: “Dat is niet leuk”, waarop hij
hoort: “Dat is niet leuk”.
Vragend kijkt de jongen zijn vader
aan. De man zegt: “Zoon, let op” en
roept: “Ik bewonder jou”. Vervolgens horen ze: “Ik bewonder jou”.
Vader: “Jij bent prachtig” en daarna
weer: “Jij bent prachtig”.
De jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.
Daarop legt de vader uit: “We noemen dit een echo”. Eigenlijk gaat het
in het leven ook zo. Het leven geeft
je vaak terug wat jij er zelf in
brengt. Het is een spiegel van jouw
handelingen.
Als je meer liefde wilt, geef dan
meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!’.

Personeel
Jubileum
Onze conciërge Jan
Reijmers was afgelopen maand 40 jaar in
dienst bij Werkzaak
Rivierenland, waarvan ongeveer 18
jaar op onze school. Trouw doet en
deed hij zijn werk, hij is altijd bereid
om dingen aan te pakken. Daarnaast
draagt hij de school en kinderen een
warm hart toe. Zeker een reden om
hem via deze nieuwsbrief van harte
te feliciteren met zijn 40 jarig
ambtsjubileum en daarnaast voor al
het werk wat hij daarvan bij ons op
school doet en heeft gedaan!
In overleg met Jan, gaan we als
team iets gezelligs doen met elkaar.

Stage
Stagiaire
Vanaf donderdag 8 februari komt
Iris Grandia uit Zuilichem bij ons
stage lopen in de onderbouw. Ze
volgt het eerste jaar van de opleiding voor onderwijsassistente aan
het Da Vinci College in Gorinchem.
Tot aan de meivakantie zal ze stage
lopen in groep 2 en vanaf de meivakantie tot de zomervakantie in groep
3. We zijn altijd blij met een helpende hand in de groep en tegelijkertijd is het goed om studenten die
graag in het onderwijs willen werken
de kans te geven ervaring op te
doen en te leren.

Zending
Johannes 3: 16
“Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft”.

Vanaf de zomervakantie hebben we
met elkaar tot nu toe € 604,94 gespaard voor onze adoptiekinderen.
Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt! Fijn dat we op deze manier
van betekenis mogen zijn voor onze
medemensen.

Welkom
Op 12 februari hoopt Gerhold van Tuijl 4 jaar
te worden. Daarna heten we hem
welkom in onze kleutergroep. We
hopen dat je met veel plezier naar
school gaat!

Open ochtend
Zoals al eerder is aangekondigd, is er op donderdagochtend 1 februari een open ochtend
van 09.00—10.00 uur voor ouders die zich
oriënteren op een basisschool. Kent u ouders in
uw familiekring of buurt? Dan zou het fijn zijn
als u hen hierop attent maakt!

Rapporten en oudergesprekken
Op 2 februari krijgen de kinderen van groep 1
t/m 7 hun rapport mee naar huis. De gespreksavonden voor de groepen 1 t/m 7 zijn op
maandag 5 en dinsdag 6 februari. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging. Mocht u op één van
deze dagen niet kunnen, dan vragen wij u
vriendelijk dit door te geven aan de leerkracht
vòòr woensdag 31 januari.
De leerlingen van groep 8
hebben hun rapport al ontvangen en er zijn inmiddels
ook al adviesgesprekken
geweest.

Voor de groepen 4 t/m 8; Leer alles over het
laboratorium, moleculen en maak chemische
reacties. Daarnaast ga je op ontdekkingstocht
door de ruimte, leer alles over ruimtetechnologie en lanceer een raket!
Kinderen krijgen op deze manier een positieve
kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken
zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu
en later. Na iedere les krijgen de kinderen een
pakketje en informatie mee naar huis om thuis
verder te leren en te experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de
school.
Data van de cursus voor groep 1 t/m 3:
Woensdag 07-03-2018
Woensdag 14-03-2018
Woensdag 21-03-2018
Woensdag 28-03-2018
Woensdag 04-04-2018
Woensdag 11-04-2018
Tijdstip: 12:45 uur tot 13:45 uur
Data van de cursus voor groep 4 t/m 8:
Donderdag 08-03-2018
Donderdag 15-03-2018
Donderdag 22-03-2018
Donderdag 29-03-2018
Donderdag 05-04-2018
Donderdag 12-04-2018
Tijdstip: 15:45 uur tot 16:45 uur

Inschrijven kan tot 26 februari via http://
nederland.madscience.org
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!
De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per kind.
Er is gelegenheid om onder toezicht van de begeleiders van Mad Science op school te blijven
eten.

Techniek: Mad science
Op donderdag 8 februari komt Mad Science een
spannende wetenschap & techniekshow verzorgen op onze school.
Vervolgens kunnen de kinderen zich inschrijven
voor de naschoolse wetenschap & techniekcursus.
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag
met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding. Voor de groepen 1
t/m 3; Ben je gek op dieren, hou je van het
strand en gebruik je hierbij al jouw zintuigen?
Dan zijn deze Mad Science lessen echt iets voor
jou!
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Voorjaarsvakantie
Van maandag 12 t/m vrijdag 16 februari is er
geen school vanwege de voorjaarsvakantie.

Studieochtend
Nog even een extra herinnering aan de studieochtend van de leerkrachten op woensdag 28
februari. Zoals al eerder vermeld, zijn alle kinderen die ochtend vrij!

Engels
Conference Primary English
Op woensdagmiddag 31 januari organiseert
Driestar Educatief hun jaarlijkse Conference Primary English.

Binnen school hebben we de afspraak dat de
leerkrachten 1x in de twee jaar naar deze conferentie gaan. Een aantal leerkrachten is vorig
jaar geweest en dit schooljaar zullen de andere
collega’s deelnemen.
We hopen hiermee de kwaliteit van de Engelse
lessen te verhogen.

Hulp gevraagd!
Wij zoeken leeshulp om met leerlingen uit
groep 2-3-4 te lezen op de computer met het
programma BOUW. Er is 1 ouder die zich heeft
aangemeld. Erg fijn! We kunnen nog wat meer
hulp gebruiken. Wie biedt het aan?

Project Buurtzorg Jong
Onlangs heeft u via de mail informatie ontvangen over de cursus Positief Opvoeden volgens
de principes van Triple P. Deze cursus is georganiseerd door Buurtzorg Jong, waar cursusleiders kosteloos een aantal bijeenkomsten verzorgen die betrekking hebben op genoemd thema.
Let u erop dat u de juiste data noteert? We
hebben nl een correctie ontvangen op een aantal data, zodat u een tweede poster heeft ontvangen met de juiste data.
Mocht u de mail niet meer hebben of niet hebben ontvangen, dan kunt u dat aangeven bij
Everdien van de administratie.

Bibliotheek
Zoals u weet kunnen kinderen wekelijks boeken
lenen uit de schoolbibliotheek. Deze bibliotheek
staat in de hal van de school. Afgelopen week
hebben de bibliotheekmoeders niet alleen hun
energie gestoken in het uitlenen
van de boeken, maar ook bij het
verplaatsen van de kasten. Hierdoor komt alles nog beter tot zijn
recht. Vervolgens heeft een vader
de kasten weer aan elkaar geschroefd. Allen…...heel hartelijk bedankt!!

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

Veiligheid rondom school
We hebben als school afspraken gemaakt om
de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk
te waarborgen. Het gaat dan met name om de
rijroute en het parkeren van auto’s.
Even een opfrissing voor de ouders die al wat
langer kinderen op school hebben zitten en
daarnaast voor nieuwe ouders die hiervan misschien nog niet op de hoogte waren.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de informatie rondom bovengenoemde situatie.
Mede namens alle kinderen, alvast bedankt voor uw meedenken en handelen!

Kinderpraat

“Juf, wat weet u veel over de Romeinen, hoe
oud was u toen?”

De jarigen van deze maand zijn:
01.02
08.02
09.02
11.02
19.02
19.02
23.02
23.02
24.02
25.02

Rosalinn van As, groep 7
Finn Oomen, groep 1
Tim Ermstrang, groep 3
Jelte van den Berg, groep 8
Eva de Leeuw, groep 7
Marc van Zanten, groep 8
David Bassa, groep 6
Julia van der Meijden, groep 5
Nina de Bruijn, groep 2
Gerben van Steenis, groep 8

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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