Mei
Gedicht
Onlangs hebben de leerlingen van
groep 7 en 8 mee gedaan met de 4
mei gedichtenwedstrijd gemeente
Zaltbommel.
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Tooske van der Ven uit groep 8 is de
winnaar geworden van onze school.
Hieronder vindt u haar gedicht:

Verzet
maar het verzet
hielp jou.
Jaren vol pijn,
het verzet had dat ook maar dan in
‘t geheim.
Jaren vol verdriet,
maar jij was bang, jij was degene
die het verzet voorbij liep.
Jaren vol tegenstrijd,
maar toch eenzame jij stond bij hen
in het krijt.

27 april: Koningsdag
28 april-11 mei: meivakantie
16 mei: lentemarkt
14-24 mei: waterweken
20 en 21 mei: Pinksteren
22-25 mei: avondvierdaagse
29 mei: schoolfotograaf
30 mei: van 8 naar 1
31 mei: bezoek van Gogh
museum

Huwelijk
Een feestelijk bericht: op vrijdag 29
juni hoopt juf Tineke in het huwelijk
te treden met Wilmer van Ginkel. De
voorbereidingen zijn al in volle gang
en ook haar groep 4 mag hierin
meedelen. We wensen juf Tineke en
haar toekomstige man heel veel plezier bij de voorbereidingen en hopen
dat ze een fijne huwelijksdag mogen
beleven! We wensen hen daarbij
Gods zegen toe.
De ouders van groep 4 zullen meer
informatie ontvangen via de mail.

Jaren vol grauw,

4

Belangrijke data:

Personeel

Jaren vol mensen kwijtgeraakt,

Juf Elly
Nog een fijn bericht: de re-integratie
van juf Elly is goed verlopen. De
laatste tijd stond ze al weer volledig
voor de klas. Dat gaat gelukkig
goed, dus kunnen we zeggen dat ze
weer volledig is hersteld.

Welkom
In mei hopen 3 kinderen bij ons op
school te komen: Roel van Rangelrooij hoopt op 3 mei vier jaar te
worden, Mariv de Ruiter op 11 mei
en Emma Duijzer op 23 mei. We heten jullie van harte welkom op
school en hopen dat je
een fijne tijd zult hebben!

maar toch heeft Holland/het verzet
het goed gemaakt.
Jaren vol eenzaamheid,
toch is er ook dankbaarheid!
Want het verzet heeft jou gered!!

Meivakantie
Op vrijdag 27 april zijn alle kinderen
vrij in verband met Koningsdag.
Aansluitend hebben we meivakantie
tot en met vrijdag 11 mei. We wensen iedereen een fijne vakantie en
hopen elkaar op 14 mei weer te ontmoeten!

Lentemarkt

Van 8 naar 1

Op woensdag 16 mei is de Lentemarkt. Kinderen, ouders en belangstellenden zijn tussen
16.00 - 19.00 uur van harte welkom om onze
markt te bezoeken. Er zijn verschillende activiteiten te doen en ook voor de inwendige mens
is er genoeg aanbod. De opbrengst is gedeeltelijk bestemd voor Stichting Brood voor Weeskinderen in Burundi. De rest gaat naar de VOSpot. Dit is de Voor Onze Schoolpot. Het geld
wat in deze pot zit, komt ten goede aan de kinderen. Zodra we een bestemming weten, hoort u dat via de
nieuwsbrief. U
KOMT TOCH
OOK??

De leerlingen van groep 8 gaan woensdag 30
mei de route van Brakel naar hun nieuwe school
verkennen. Onder leiding van een flink aantal
ouders wordt er gefietst naar de toekomstige
bestemming. Zij kunnen na de zomervakantie
goed voorbereid op pad. Fijn dat er zoveel ouders zijn die hen willen begeleiden.

Van Gogh museum
Donderdag 31 mei gaan de groepen 7 en 8 op
excursie naar het van Gogh museum. Deze excursie is gepland vanuit het kunst– en cultuuraanbod. Vooraf aan de excursie zal er ook aandacht aan worden besteed tijdens de les.

Pinksteren

Waterweken

Op maandag 21 mei zijn alle kinderen vrij in
verband met Pinksteren. Met Pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest.
Vanaf dat moment mochten de discipelen het
werk wat de Heere Jezus had gedaan voortzetten, met hulp van de Heilige Geest: vertellen
aan de mensen van Gods grote werk en liefde!

Van maandag 14 t/m vrijdag 25 mei worden de
Bommelerwaardse waterweken gehouden. Samen met verschillende scholen, kinderopvanglocaties, sportverenigingen en zorg- en welzijnspartijen willen we daar ook aandacht aan schenken.

Avondvierdaagse
In de week 22 t/m 25 mei wordt de 42e avondvierdaagse gehouden. Inmiddels hebben 97
leerlingen zich opgegeven. Het thema van dit
jaar is ORANJE. Daar moeten we als Willem van
Oranjeschool iets moois van kunnen maken.
Fijn dat er genoeg ouders zich hebben aangemeld om de kinderen te rijden naar de startplaats. We hopen dat iedereen zijn beste beentje voorzet
en dat het weer ons goed
gezind is.
Bij deze nog een bedankje
aan de ouders/commissie die
hierbij voortvarend aan het werk is/zijn geweest!

Schoolfotograaf
Op dinsdag 29 mei komt de schoolfotograaf op
school. Alle kinderen gaan apart op de foto en
er wordt een groepsfoto gemaakt. ‘s Middags
worden er foto’s gemaakt met broertjes en zusjes, ook van die nog niet op school zitten. Na
de meivakantie ontvangt u via een brief meer
informatie waarop u het een en ander aan kunt
geven.
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Er zullen in de klassen waterposters worden opgehangen, de watertap in de klas krijgt extra
aandacht, water drinken bij de avondvierdaagse
is een tip en we zullen enkele waterfeitjes met u
als ouders delen.
Dit is een initiatief van de GGD en wordt ook
door hen gesponsord. Landelijk wordt er namelijk veel aandacht besteed aan het Gezonde
scholen project. Iedere school kan hier op eigen
manier invulling aan geven
en gezonde voeding en
goed bewegen onder de
aandacht brengen.

Wonderlijk gemaakt
In de periode van de meivakantie tot de zomervakantie gaan we, net als vorig jaar, in
alle groepen lessen aanbieden uit de methode
‘Wonderlijk gemaakt’. Deze lessen beogen een
gezonde seksuele vorming. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van het zelfbeeld, het
aanleren van sociale normen (wat doe je wel en
wat niet), het werken aan weerbaarheid (ja- en
nee- zeggen) en er is aandacht voor
relaties, liefde en trouw. Het kan zijn dat uw
kind naar aanleiding van deze lessen met
vragen thuis komt. We hopen dat u open staat
voor een gesprek hierover.

Tip: om dit thema bespreekbaar te maken, zijn
er heel wat geschikte boekjes bij een
(christelijke) boekhandel of de bibliotheek te
vinden!

Schooltijden
Met ingang van het schooljaar 20182019 zal de schooltijd op vrijdagochtend voor alle groepen met een
kwartier worden verlengd. Dat betekent dat de eindtijd dan gelijk staat
met de eindtijd van de woensdag,
namelijk 12.15 uur.
Via deze nieuwsbrief willen we u daar alvast van
op de hoogte brengen.

Bij de onderbouw volgen de leerkrachten ook
de nascholing over de Leerlijnen van Parnassys. Dit observatiesysteem is in de plaats gekomen van KIJK! Aan de hand van vastgestelde
leerlijnen wordt de ontwikkeling van de kinderen door observaties gevolgd.
Het lesaanbod binnen de thema’s is gekoppeld
aan deze leerlijnen.
Het mooie van deze leerlijnen is, dat ze gekoppeld zijn aan ons leerlingvolgsysteem.
Naast bovengenoemde teamnascholingen volgen leerkrachten ook nog persoonlijk nascholingen. Aan het eind van het schooljaar wordt er
een Eindejaarsbrief gemaakt, waarin hier het
één en ander over wordt vermeld.
Op deze manier willen we u als ouders op de
hoogte houden waar we zoal, naast het lesgeven, mee bezig zijn.

Oproep
We zijn aan het opruimen! Er staat wat groot
materiaal wat we niet meer kunnen gebruiken.
Wie van de ouders zou dit materiaal voor ons
naar de stortafval willen brengen?
Graag contact opnemen met de leerkrachten
van de groepen 1 en 2. U zou er ons erg mee
helpen!!

Professionalisering
Als team zijn we bezig met het tweede jaar van
de nascholing Meerbegaafdheid. Dat is tot nu
toe vooral gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten. Een
onderdeel daarvan is, dat we ter oriëntatie kinderen observeren aan de hand van vaardigheden wat betreft het kritisch, analytisch en creatief denken. Hiervoor vullen de leerkrachten
vragenlijsten in. Tijdens de lessen stellen de
leerkrachten bewuste vragen die deze denkontwikkeling stimuleren. De volgende stap is, dat
er ook opdrachten aan worden gekoppeld. De
vragenlijsten die worden ingevuld, staan ook
zichtbaar in het Ouderportaal. Misschien dat
het u al eens is opgevallen. Dan weet u bij deze
de verklaring. Let wel: dit alles is ter oriëntatie,
beeldvorming en het vergroten van de leerkrachtvaardigheden. Na deze oriëntatie stellen
we visie en beleid vast.
Zoals met alle ontwikkelingen, is dit een proces
waar je steeds een stapje verder in komt. Nu is
dit nog onder deskundige leiding, waarbij het
de bedoeling is dat het na afronding beleid is
op school. Hiervoor zijn we ook bezig met een
borgingsdocument. Naast de extern deskundige, is er ook een VAT (Verander Advies Team).
In dit team zitten leerkrachten, Intern begeleider en directie. Dit VAT bewaakt het proces van
deze ontwikkeling nu en in de toekomst.

Privacywet
U heeft het waarschijnlijk al gehoord dat op 25
mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. Deze nieuwe strengere privacywet zal de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gaan vervangen. Onze algemeen bestuurder, dhr Gert
Tissink, heeft hierover al de nodige bijeenkomsten bijgewoond en zo informatie verkregen.
Aan de hand hiervan kunnen we als scholen
nog bekijken waar aandacht aan moet worden
geschonken. Ook de GMR denkt en kijkt hierin
met ons mee. In de loop van de periode ontvangen alle ouders ook een beleidsnotitie hierover.

Koningsspelen
Wat was het gezellig op 20 april, de dag van de
koningsspelen! Het weer heeft daar ook een
positief steentje aan bijgedragen.
Veel kinderen waren in het oranje, rood, wit of
blauw en ook de juffen hadden hun best gedaan.
Een bijzondere waardering voor de vaders en
moeders die ons hebben geholpen bij de vele
spelletjes. Zonder die hulp was het niet zo gelukt!
In deze nieuwsbrief ook een compliment voor
de Ouderraad. Zij werken meestal achter de
schermen, maar zijn toch bij verschillende activiteiten actief betrokken. We kunnen altijd rekenen op hun
steun, alles ten
goede aan de kinderen. Ontzettend
bedankt voor al jullie inzet!
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Herdenking 4 mei

Verkeersexamen

Op vrijdag 4 mei a.s. is er om 19.00 uur een
herdenking op de NH Begraafplaats aan de
Markt te Brakel. We hopen dat er velen (jong
en oud) zullen komen om de oorlogsslachtoffers van langer of korter geleden te herdenken.
Om 18.50 uur kun je eventueel vanaf het
Marktplein (verzamelen bij de trappen van Solipsis) o.l.v. Juf Wilma meelopen om de herdenking bij te wonen.

Op donderdag 5 april jl. heeft groep 7 het
schriftelijk verkeersexamen gemaakt. Alle leerlingen zijn geslaagd! Jongens en meiden hartelijk gefeliciteerd!
Op vrijdag 6 april hebben de leerlingen van
groep 7 en 8 het praktisch verkeersexamen gedaan. Hiervoor is ook iedereen geslaagd,
GEFELICITEERD!!
Een woord van dank aan alle ouders
die geholpen hebben, in het bijzonder
aan Xandra van Tuijl die de organisatie op zich heeft genomen.

Bloembollen

Nadenkertje

Weet u het nog? In het najaar hebben de kinderen van groep 5 bollen gepoot.
Toen kwam de koude donkere winter. En
nu………. een zee van prachtige voorjaarsbloemen!

Jezelf zijn
is ook
anderen

vrijheid
gunnen

zichzelf
te zijn.

De jarigen van deze maand zijn:
05.05
08.05
14.05
14.05
15.05
15.05
16.05
17.05
18.05

Sanne Hokken, groep 7
Olivier Wyciszkiewicz, groep 1
Jelte van der Kooi, groep 5
Efra de Ruiter, groep 2
Nils Dijkhof, groep 2
Malou Ermstrang, groep 5
Imani Klop, groep 8
Lize Boor, groep 6
Ninte Bogers, groep 3

19.05
19.05
26.05
31.05

Maud van Dalen, groep 6
Sanne Kooijman, groep 6
Levi Ermstrang, groep 6
Bent van der Zalm, groep 2

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
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