Juni
Water: symbool van leven
en groei
De afgelopen weken was
er extra aandacht voor
water. In de Bijbel vinden we veel verhalen
over water.
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Belangrijke data:
04 juni: info LEV! groep 8
11 juni: gesprekken
gr. 1 en 2
18 juni: groepsverdeling
20 juni: schoolreis
25 en 26 juni: gesprekken
gr. 3 t/m 7
27-29 juni: schoolkamp gr. 8
29 juni: huwelijk juf Tineke
29 juni: nieuwsbrief juli

De discipelen waren vissers, dus veel
te vinden bij het water. Ook bij de verhalen over de Heere Jezus komt er
regelmatig water aan te pas: water
wat door de Heere Jezus in wijn veranderd wordt, Jezus die liep over het water, de storm op zee, Jezus die gedoopt wordt met water en de vrouw
bij de waterput.
Water is in ons leven belangrijk, je
hebt het nodig om te leven. Als het
warm is, kunnen wij soms heel erge
dorst hebben. Je kijkt dan uit naar water!

Personeel
Huwelijk
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is
vermeld, hoopt juf Tineke op vrijdag
29 juni te trouwen. De ouders van
de leerlingen van groep 4 worden op
de hoogte gehouden via de mail.
Wel kunnen wij alvast zeggen dat
groep 4 op vrijdagochtend 29 juni
vrij is! Wij wensen juf Tineke en
haar toekomstige man Wilmer alvast
een hele fijne dag toe!
Zwangerschapsverlof
Juf Ellen hoopt nog tot de zomervakantie te werken. Vanaf het nieuwe
schooljaar zal haar zwangerschapsverlofperiode ingaan, die duurt tot
ongeveer de kerstvakantie. Wij wensen juf Ellen alvast een fijne tijd,
toelevend naar de geboorte van hun
eerste kindje.

In de Bijbel vinden wij vaak prachtige
beeldspraak, waardoor je beter gaat
begrijpen wat God bedoelt met zijn
genade en liefde. Zo ook bij het verhaal van de vrouw bij de waterput.
Jezus staat samen met een vrouw bij
de waterput, waar zij een kruik vult
met water.
Jezus zegt dan: ‘Iedereen die dìt water
drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie
het water drinkt dat Ik hem geef, zal
nooit meer dorst krijgen. Het water
dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig
leven geeft.’ En wat is dan het antwoord van de vrouw? ‘Geef mij dat
water, Heere!’.

Stage
Juf Iris begon haar stage in groep 2
en na de meivakantie is ze naar
groep 3 gegaan. Wij wensen haar
nog een fijne leerzame tijd toe!

Dit levende water van de Heere Jezus
gaat over de Heilige Geest. De Heilige
Geest helpt ons herinneren aan de
woorden van de Heere Jezus. Oftewel:
hoe wij vanuit liefde (genade) kunnen
leven met onszelf, onze naasten en de
wereld om ons heen. Gods Geest beïnvloedt onze gedachten, gevoel en gedrag, met als gevolg dat je gaat overstromen. Dat betekent niet alleen
groei voor ons zelf, maar ook voor de
mensen om ons heen.

Welkom

Vacatures
Wij zijn bijna rond met de groepsverdeling van volgend jaar. Wij zijn
nog bezig met de (tijdelijke) invulling van de zwangerschapsverlofperiode van juf Ellen. Als alles goed
mag gaan, zal ze na haar verlof niet
meer fulltime gaan werken. Daardoor ontstaat er ook wat ruimte die
nog moet worden ingevuld.

Manuel Kamsteeg hoopt op 6 juni
vier jaar te worden en Joppe Grauss
hoopt zijn vierde verjaardag te vieren op 26 juni. Voor de vakantie komen ze nog een keertje kennismaken en na de zomervakantie komen ze elke
dag naar school. Wij
wensen jullie een hele
fijne tijd op onze school!

LEV!
Op maandag 4 en dinsdag 5 juni
gaat groep 8 een weerbaarheidstraining volgen onder leiding van een
deskundige van Stichting Chris. LEV!
is een tweedaags weerbaarheidsprogramma dat jonge mensen uitdaagt om na te
denken over wie ze zijn, waar ze voor staan en
waar ze naartoe willen. Het laat jongeren ervaren dat ze kostbaar zijn, en anderen ook! Vanuit die overtuiging ontdekken ze waardevolle
principes en krijgen ze praktische tips op terreinen als media, gamen, verslaving, pesten en
seksualiteit. Het programma is geschreven voor
jongeren in groepsverband vanaf elf jaar. LEV!
prikkelt jongeren om een eigen mening te vormen. Ze ontdekken belangrijke principes door
middel van uitdagende werkvormen, filmpjes,
denk triggers, confronterende situaties, stellingen en rollenspellen, onder leiding van deskundige trainers. Bovendien leren ze vaardigheden
die hen helpen om verantwoorde keuzes te maken en problemen te voorkomen. Het programma heeft vaste onderdelen, maar heeft ook uitgebreide keuzemogelijkheden om het goed te
laten aansluiten bij specifieke situaties of thema’s in de betreffende groep.

Groepsverdeling
Het bekend maken van de groepsverdeling
staat gepland op maandag 18 juni. Hopelijk zijn
dan ook vacatures ingevuld zodat wij een definitief overzicht kunnen geven.

Schoolreis
Op woensdag 20 juni gaan alle kinderen op
schoolreis! De groepen 1 en 2 gaan naar het
“‘t Kwekkeltje” in Rosmalen de groepen 3 en 4
naar Plaswijck in Rotterdam en de groepen
5 t/m 7 gaan naar het Open Luchtmuseum in
Arnhem.
U ontvangt via een brief meer informatie over de organisatie van
deze dag.
Wij hopen op een gezellige dag
met elkaar!

Oudergesprekken

Op maandag 25 en dinsdag 26 juni staan de
oudergesprekken gepland voor de groepen
3 t/m 7. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging
via een aparte brief.

Schoolkamp
De voorbereidingen zijn al in volle gang, want
van woensdag 27 t/m vrijdag 29 juni gaat
groep 8 op schoolkamp naar kampeerboerderij
“De Zandkant” in Biezenmortel. Dit jaar gaan
als begeleiders mee: Henk-Jan de Haan,
Hedzer v.d. Kooi, juf Jennika, juf Gerdien, en
juf Jolanda. Op woensdag 27 juni staat daardoor juf Carina van de Ven voor groep 1.
Wij hopen dat jullie een paar
mooie dagen hebben met elkaar, als gezellige afsluiting van
de basisschoolperiode op de
Willem van Oranjeschool!

Lentemarkt
Wij kijken met heel veel plezier terug op de gehouden Lentemarkt. De opbrengst heeft het
mooie bedrag opgebracht van € 1100,-. Zoals
gezegd gaat de helft naar Stichting Brood voor
Wees-kinderen in Burundi. De andere helft gaat
naar de VoorOnzeSchool-pot.
Er is heel veel werk verzet door de ouderraad.
Een zeer geslaagd project en zeker voor herhaling vatbaar.
Dit mooie bedrag kon mede bij elkaar worden
gebracht dankzij sponsors.
Daarom via deze nieuwsbrief “SPONSORS HEEL
HARTELIJK BEDANKT”.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse was weer een groot succes.
Vanwege het weer viel 1 avond uit, maar de rest
van de avonden werd er met veel enthousiasme
gewandeld en gezongen in een fijne sfeer. Fijn
dat er ook veel ouders meeliepen als extra begeleiding.
Het thema “Oranje” was duidelijk te herkennen
aan de kleding en accessoires. Dankzij de aanwezigheid van ‘Willem van Oranje’ die ook zijn
beste beentje voorzette, onder enthousiast gezang, was het een fantastisch geheel!

Aan het eind van het schooljaar is er nog een
gesprek met de leerkracht(en) over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en met een
vooruitblik naar volgend jaar.

Al deze inzet heeft er toe geleid dat wij ook dit
jaar de eerste prijs in de wacht
hebben gesleept. Geweldig, een
mooie prestatie!

Op maandag 11 juni zijn deze gesprekken voor
de groepen 0/1 en 1/2.

Ook de ouders die hun steentje
hebben bijgedragen op welke manier dan ook: BEDANKT!
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Vakantiebieb

Bommelerwaardse waterweken

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb

Wij deden ook mee aan de Bommelerwaardse
Waterweken van 14-25 mei!
Wat is er lekkerder en gezonder dan water als
dorstlesser? Tijdens de Bommelerwaardse Waterweken stimuleerden wij de kinderen om water te drinken. Zo merkten de kinderen dat water drinken overal kan en heel gewoon en lekker is.

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de
zomer doorlezen.
Dat is een geweldige
ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI
-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen
om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt
e-books voor het hele gezin.
De app is te downloaden in de App Store en
Google Play Store en is een zomercadeautje van
de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn.
Van 01 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer
dan 60 e-books.
Winactie: Om het lezen deze vakantie extra leuk
te maken voor uw kinderen, maken ze kans op
een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom.
Informatie over deelname en spelvoorwaarden
vindt u op www.vakantiebieb.nl.

Wist je dat…..







je voor €1,00 een heel jaar kraanwater
kunt drinken? Flessenwater is 150 tot 500
keer zo duur.
water een uitstekende dorstlesser is zonder suiker, zoetstof, vet en kleurstoffen?
water 0,0 calorieën bevat?
water drinken goed is voor de hersenen
en dat het de concentratie (op school)
verbetert?
een glas appelsap 4 suikerklontjes bevat?
kinderen snel wennen aan het drinken
van water, als ze voorheen vooral gezoete
drankjes kregen?

Prijs
Woensdag 16 mei was er 'hoog bezoek' in
groep 8. De directeur van De Uilenhof, meneer
Van Horssen, kwam een prijs uitreiken aan
Sifra van Binnendijk. Sifra had tijdens de open
dag meegedaan aan een prijsvraag en had de
eerste prijs gewonnen; een prachtige tablet
met een hoes. Sifra gaat na de zomervakantie
naar De Uilenhof en heeft er nu extra veel zin
in gekregen!

Eindcito
De uitslag van de Centrale Eindtoets van groep
8 is bekend. Wij zijn trots op de kinderen, het
ligt voor iedereen minimaal in de lijn van de
verwachtingen die al eerder zijn uitgesproken.
Met een score van 538,4 ligt het opnieuw ruim
boven het landelijk gemiddelde. Een compliment
voor de kinderen en uiteraard ook voor de juffen
die hen al die jaren les hebben gegeven!

Privacywet
In de vorige nieuwsbrief vermelden wij daar al
iets over. In de bijlage van deze nieuwsbrief
vindt u een privacy toelichting over leerling gegevens.
Eén van de belangrijke regels is dat wij geen
persoonsgegevens van kinderen (foto’s, adressen, namen e.d.) online meer mogen publiceren, tenzij u ons daar expliciet en schriftelijk
toestemming voor geeft.
Tijdens schoolactiviteiten worden ook vaak foto’s gemaakt door ouders. Deze foto’s mogen
alleen voor uzelf gebruikt worden. Plaatst u ze
op bijv. facebook, zorg er dan voor dat alleen
uw eigen kind er op staat en geen andere
kinderen.
Wij zijn ons binnen de stichting aan het buigen
over de manier waarop wij een aantal zaken
vorm willen gaan geven.
U wordt daarover op de hoogte gehouden.

De komende weken worden de laatste dingen
afgesloten, gaan wij op kamp en nadert ook het
afscheidsmoment. Hopelijk wordt dit een fijne,
laatste tijd op de basisschool!
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Waterweetje

Aardbei, limoen, komkommer, munt en water
is een heerlijke dorstlesser tijdens een warme
zomerdag.

De jarigen van deze maand zijn:
5-6
5-6
6-6
15-6
15-6
18-6
21-6
23-6

Nathalie van Kooij, gr. 6
Maarten van der Zalm, gr. 2
Jasmijn Mans, gr. 3
Mirjam de Bijl, gr. 2
Florian Vonk, gr. 6
Mats Hus, gr. 1
Teun van der Zalm, gr. 2
Emmy Kooijman, gr. 4

25-6
25-6
26-6
27-6
27-6

Matthew Naaijen, gr. 7
Stijn van Wijk, gr. 5
Nicci van der Mooren, gr. 8
Teun Broere, gr. 4
Cas van Dalen, gr. 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
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