April
Bewogen woorden

In dit nummer:

Jezus spreekt ons aan. Verspreid over de
evangeliën vinden we de laatste woorden die Jezus gesproken heeft aan het
kruis op de heuvel Golgotha. Als je ze bij
elkaar hebt gesprokkeld krijg je deze
volgorde:
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Belangrijke data:
05-04: Schriftelijk verkeersexamen
06-04: Theoretisch verkeersexamen
17-04: Centrale Eindtoets
Entreetoets
18-04: Centrale Eindtoets
Entreetoets
19-04: Centrale Eindtoets
Entreetoets
20-04: Koningsspelen
26-04: Nieuwsbrief mei
27-04 t/m 11-05:
Meivakantie

2 – “Voorwaar zeg Ik u: heden zult u
met Mij in het paradijs zijn.” (Lucas
23:43)
3 – “Vrouw zie uw zoon … Zie uw moeder.” (Johannes 19:26-27)

6 – “Het is volbracht!” (Johannes 19:30)
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1 – “Vader, vergeef het hun, want ze
weten niet wat ze doen.” (Lucas 23:34)

3
4
4

7 – “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn
geest.” (Lucas 23:46)
Het zijn bewogen woorden die Jezus
vanaf het kruis spreekt. Tot op het kruis
blijft Hij bewogen met mensen, waarvoor Hij zijn leven geeft. Daarom zijn
het woorden die ook ons vandaag nog
aanspreken.
Zeven is in de Bijbel een bijzonder getal.
Het getal van de volmaaktheid. Vier is
het getal van de aarde (denk aan de vier
windstreken); drie is het getal van de
hemel (God drie-enig). Daarom komen
we 3+4 en 3x4 regelmatig in de Bijbel
tegen.
Het getal van de hemel en het getal van
de aarde zetten ons stil bij God, Drieenig die hemel en aarde heeft geschapen. Het kruis op Golgotha is de ultieme
plaats waar aarde en hemel samenkomen. De gekruisigde Jezus is degene die
beide verbindt.
HIJ VOOR MIJ

Welkom
Zowel Fedde Dijkhof als Sem Ermstrang hopen op 4 april jarig te zijn.
Daarna komen ze bij ons op school
in groep 0/1. Welkom
Fedde en Sem, we hopen
dat jullie met veel plezier
naar school zullen gaan!

Paasviering
Afgelopen dinsdagavond hebben we
met elkaar het Paasfeest mogen vieren. We kunnen terugkijken op een
mooie viering met veel ouders en
belangstellenden. Fijn om dat zo met
elkaar te kunnen en mogen beleven,
bedankt dat u er was! De collecte
heeft het mooie bedrag van € 368,47
opgebracht. Alle gevers en geefsters:
hartelijk bedankt!
Vanwege het continurooster die dag,
hebben de kinderen op school gegeten. Sommige groepen werden verrast door enthousiaste moeders die
voor een lekkere lunch hadden gezorgd, dat werd erg gewaardeerd!

Verkeersexamen
Op donderdag 5 april is het schriftelijk verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7. Aansluitend is
op vrijdag 6 april het praktisch verkeersexamen. Fijn dat er ouders zijn
die willen helpen om het praktisch
verkeersexamen
goed te laten verlopen. Hartelijk dank
voor uw bijdrage!
De jongens en meiden uit groep 7 en 8
wensen we veel
succes, doe je best!

Centrale Eindtoets groep 8

Muziekproject

Op dinsdag- 17, woensdag- 18 en donderdagochtend 19 april wordt de Centrale Eindtoets in
groep 8 afgenomen. In de 8 jaren op de basisschool hebben jullie veel mogen leren. Tijdens
de structurele citoafnames op school is er al
een goed beeld gevormd van de ontwikkeling.

In alle groepen is een workshop slagwerk en
ritme gegeven door het Gelders orkest. Het thema was:

De afronding is de Centrale Eindtoets. De adviesgesprekken zijn al geweest en de meeste
leerlingen hebben al een vervolgschool gekozen. Alle kinderen heel veel succes bij het maken van de toets. Hopelijk kun je laten zien wat
je allemaal geleerd hebt en dat je trots mag
zijn op het resultaat!

Welke geluiden kun je maken met je lichaam
(vingers knippen, fluiten, etc.). Welke slaginstrumenten zijn er en wat voor geluid maken
ze. Onderdelen als hard/zacht; vlug/langzaam;
hoog/laag en verschillende ritmes kwamen aan
de orde.

Om te voorkomen dat kinderen onnodig stress ervaren door de tijdsdruk en kinderen die langer tijd nodig hebben hun pauze niet te ontnemen, is er die
dagen voor groep 8 een continurooster.
De kinderen eten dan op school en zijn ‘s middags
om half 3 uit.

Als afsluiting was elke groep een heus orkest
waar iedere leerling zijn of haar bijdrage aan
leverde. Er is weer veel muzikaliteit en creativiteit aan het licht gekomen!

Entreetoets groep 7
Op het moment dat de leerlingen van groep 8
de Centrale Eindtoets maken, maken de leerlingen van groep 7 de Cito Entreetoets. Deze
toets geeft een beeld van de ontwikkeling die
een kind heeft doorgemaakt en is een handvat
voor groep 8. De ouders van de leerlingen uit
groep 7 ontvangen hierover een ouderbrochure
die door Cito is samengesteld.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zijn er de Koningsspelen. Die ochtend zullen
we als school gezamenlijk starten
met het landelijke openingslied.
Vervolgens zijn er spelletjes voor
alle leerlingen. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee naar school te
nemen, de ouderraad zal dit vanuit school verzorgen.
Als kinderen het leuk vinden, mogen ze verkleed in de kleuren, rood, wit, blauw en/of
oranje naar school te komen.
We hopen er met elkaar een gezellige ochtend
van te maken!

Meivakantie
De meivakantie begint op vrijdag 27
april en gaat door tot en met vrijdag 11
mei. We wensen iedereen een fijne vakantie en hopen elkaar in goede gezondheid op maandag 14 mei weer te
ontmoeten!
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Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag is het schoolvoetbaltoernooi vanwege het weer niet door gegaan. Dit is verschoven naar woensdagmiddag 4 april.

Schoonmaakavond
Op donderdagavond 1 maart was een groot
aantal ouders aanwezig om te helpen bij het
schoonmaken van de lokalen. De sfeer was
goed en erg gezellig. We zijn de volgende ouders erg dankbaar voor hun inzet:
Xandra van Tuijl, Ellen Versteeg, Geranda v.d.
Zalm, Lizette v. Rangelrooij, Willy Timmerman,
Erica v. Steenis, Jacolien v.d. Zalm, Jolanda
Bambacht, Nicole Wahlbrinck, Anoeska Vervoorn, Matthea Kooijman, Inge v.d. Zalm, Zwanie Naaijen, Rinske Oomen, Jolene v. Rangelrooij, Janneke Vervoorn en Chantal v.d Zalm.

Bedankt!
Via deze nieuwsbrief willen we alle ouders die
gehoor hebben gegeven aan de oproep voor
hulp bij de avondvierdaagse hartelijk bedanken. Er is nu genoeg hulp, fijn!

Bibliotheek

Verkeersproject groep 3 en 4

We zijn op zoek naar een nieuwe ouder die wil
helpen bij het uitlenen van de boeken op dinsdagmiddag (op toerbeurt). Wie biedt zich aan?
Graag melden bij Xandra van Tuijl via mailadres
xandra@kliksafe.nl of telefoonnummer 0610339942.

Op dinsdag 27 maart zijn de groepen 3 en 4
naar de verkeersvoorstelling : “Muis schrikt
zich een ongeluk” geweest. Deze voorstelling
gaat over Muis die boodschappen gaat doen in
de grote stad. Hij weet nog niet zo veel van de
verkeersregels, maar gelukkig komt hij een oude bekende tegen, Tante Emma, die hem leert
wat de afspraken in het verkeer zijn.
De kinderen mogen zelf mee doen. Ze mogen
meefietsen op een rotonde of zich verplaatsen
in de bestuurder van een auto of motor.

Drieluik
Misschien heeft u in de hal bij de directiekamer
al wel een drieluik schilderij van de winter ontdekt. Het is gemaakt door schilders van deze
tijd en ze zitten op onze school!
Sarah Klop en Lars de Haas zijn namelijk heel
creatief geweest en hebben ervoor gezorgd dat
er onder goede samenwerking een prachtig resultaat is geboekt! Zie foto:

Dit is een aanbod wat door de gemeente wordt
gesubsidieerd.
Bij deze nog alle ouders die voor het vervoer
hebben gezorgd, hartelijk bedankt!

Vakantierooster 2018-2019
In deze nieuwsbrief vermelden we alvast de
vakanties en feestdagen voor het schooljaar
2018-2019:
Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober
Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart
Meivakantie: 19 april t/m 3 mei
Hemelvaart: 30 en 31 mei
2e Pinksterdag: 10 juni
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus
Naast de genoemde vakanties worden er ook
nog een aantal studiemiddagen gepland. Deze
zijn uiterlijk de eerste week van het nieuwe
schooljaar bekend.

Waardenkaart
Via nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden wat betreft de stand van zaken van het
haalbaarheidsonderzoek rondom huisvesting
van een groot gebouwencomplex waarbij de 2
basisscholen van Brakel en sportvelden van de
voetbalvereniging zijn opgenomen.
Hiervoor is een waardenkaart gemaakt waarop
goed is te zien wat de inhoud is en waarmee de
stuurgroep in samenspraak met de inmiddels
gevormde werkgroepen zich bezig houden.
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan is deze kaart
te vinden bij de hoofdingang op het prikbord
rechts.

Groepsverdeling
In deze tijd zijn we achter de schermen al bezig
met de formatie voor volgend jaar. Daarbij is
het belangrijk, dat we globaal weten hoeveel
leerlingen volgend schooljaar zullen instromen.
Mocht u uw kind dat voor december 2019 vier
jaar wordt nog niet hebben opgegeven, dan
vragen we u vriendelijk dit wel te doen.
Als u nog mensen in uw buurt weet die kinderen hebben in deze leeftijd, hopen wij dat u
ze attent maakt op onze school!
De groepsverdeling van volgend schooljaar zal
op maandag 18
juni bekend worden gemaakt. Wel
kunnen we u melden dat we met 8
groepen blijven
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Persbericht

Rebus

Zalmstraat-Vrijheidslaan
Zalmstraat en Vrijheidslaan krijgen
een opknapbeurt
In de zomerperiode wordt de bestrating in
de Zalmstraat en de Vrijheidslaan in Brakel
vervangen. Doel is om de straat er weer
netjes uit te laten zien. Bij de uitvoering
heeft met name de bereikbaarheid van de
Willem van Oranjeschool onze aandacht.
De werkzaamheden nabij de school proberen wij zoveel als mogelijk in de schoolvakantie uit te voeren. Op 10 april licht de
gemeente de conceptplannen toe tijdens
een inloopbijeenkomst.
Benieuwd naar het ontwerp?
Voor het vervangen van de bestrating werkte de
gemeente Zaltbommel een conceptontwerp uit.
Wie benieuwd is naar de plannen, is van harte
welkom op de inloopbijeenkomst. Die is op 10
april tussen 18.00 en 20.00 uur in de aula van
de Willem van Oranjeschool, Vrijheidslaan 94 in
Brakel. U kunt vrij inlopen tussen 18.00 en
20.00 uur. Aanmelden is niet nodig, u bent van
harte welkom. Vertegenwoordigers van de gemeente Zaltbommel zijn hierbij aanwezig. Zij
lichten de plannen toe en beantwoorden graag
uw vragen.

De jarigen van deze maand zijn:
02.04
05.04
10.04
11.04
11.04
11.04
13.04

Stan Dijkhof, groep 3
Thijmen van Hees, groep 6
Daan van den Heuvel, groep 1
Jitze Luijendijk, groep 6
Xanne van Tuijl, groep 7
Julian van Baalen, groep 1
Nienke van der Zalm, groep 5

15.04
18.04
19.04
24.04
24.04
25.04

Bas Belder, groep 5
Noor van der Linden, groep 1
Tim Grauss, groep 1
Finn Segers. Groep 7
Tooske van der Ven, groep 8
Rens van der Linden, 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
www.wvobrakel.nl

Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

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

Pagina 4

