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Belangrijke data:
06-02: naschoolse
techniekles
07-02: proeftoets gr. 8
08-02: proeftoets gr. 8
08-02: rapporten mee
groep 1-7
11-02: oudergesprekken
12-02: oudergesprekken
13-02: naschoolse
techniekles
14-02: open ochtend/
avond
19-02: studiemiddag;
alle kinderen vrij
28-02: schoolbezoek
28-02: schoonmaak
avond A-F
01-03: nieuwsbrief maart

In deze periode worden de citotoetsen weer afgenomen, worden de
rapporten uitgereikt en vinden er
gesprekken plaats. Soms lijkt het
dan hoofdzakelijk te gaan over cijfers en resultaten. Maar daarachter
zitten kinderen met een eigen persoonlijkheid en talent. Onderstaand
gedicht typeert dat op een mooie
manier. Het is goed om daar steeds
bij stil te staan.
Gelukkig zijn de kinderen
die zonder angst naar
school gaan.
Gelukkig zijn de kinderen
die zonder hoge cijfers
zich geaccepteerd weten.
Gelukkig zijn de kinderen
die ondanks zichzelf
zichzelf mogen zijn.

Personeel
Op 18 januari werden wij blij verrast
met het bericht dat juf Annemarie
en haar man David een zoon mochten ontvangen. Ze noemen hem Lucas, hij is het broertje van Levi. Van
harte gefeliciteerd en Gods
zegen gewenst
bij de opvoeding!

Welkom
Celeste van Genderen (groep 5) en
Rhodée Poorter (groep 0/1) hebben
de overstap gemaakt naar onze
school. Wij hopen dat jullie snel een
eigen plekje hebben gevonden. Welkom!

Gelukkig zijn de kinderen
die naast een handelingsplan
echte aandacht krijgen.

Melle Koren is op 20 februari jarig
en hoopt dan 4 jaar te worden. Na
de voorjaarsvakantie
stroomt hij in groep 0/1
in. Alvast van harte gefeliciteerd Melle en welkom
op school!

Gelukkig zijn de kinderen
die op een school zitten
waar meesters en juffen hen zien

Fittest

als een Godsgeschenk.

Net zoals de voorgaande jaren besteedt Spel& weer aandacht aan de
jaarlijkse fitheidsweken. Deze weken zullen in het teken staan van
gezond eten en veel bewegen. In de
gymlessen zal het team van Spel&
verschillende fitheidstesten bij de
leerlingen afnemen. Met deze oefeningen testen we de coördinatie,
lenigheid, uithoudingsvermogen,
kracht en snelheid van kinderen.
Aan de hand van deze resultaten
krijgen de leerlingen een diploma
waar de eigen resultaten en de landelijke gemiddeldes op staan.
Bij ons zijn deze testen op maandag
4 februari voor de groepen 3 t/m 8
in de gymzaal tijdens de gymuren.

Proeftoets groep 8

Open ochtend

Op donderdag 7 en vrijdag 8 februari maken de
leerlingen van groep 8 de proeftoets. Op deze
manier kunnen ze zich voorbereiden op de Centrale Eindtoets die in april is. Het is vooral om
te wennen aan de vraagstelling en het ervaren
hoe het in zijn werk gaat.

Donderdag 14 februari
staat de deur van onze
school open van 09.00—
10.30 uur voor ouders die
zich oriënteren op een
basisschool. Om hier bekendheid aan te geven, is
een advertentie geplaatst van de 6 scholen
binnen Stichting SCOB en zijn er ook posters
gemaakt specifiek voor onze school.

Ouder enquête—belangrijk!
U heeft onlangs een uitnodiging ontvangen via
de mail met een link en inloggegevens voor het
invullen van de ouderenquête. Mocht dit niet
zijn gebeurd, dan kunt u dat doorgeven via
info@wvobrakel.nl. U heeft nog tot vrijdag 8
februari de gelegenheid de vragenlijst in te vullen.
Alle ouders die al de tijd hebben
genomen om het in te vullen,
willen wij hiervoor heel hartelijk
bedanken! Tot nu toe is dat 40%. Als dit
wordt verdubbeld in de komende week, is
er een deelname van 80 %. Dat zou een
mooie uitkomst zijn!
Het is een gelegenheid om mee te denken met
de school. Wij staan open voor een opbouwende, kritische noot. Dat helpt ons bij het maken
van de keuzes in de toekomst. Ook als u tevreden bent, horen wij dat graag. Dat is voor ons
een stimulans om zo door te gaan en is ook fijn
om te horen!

Rapporten 2 t/m 7
Op 8 februari krijgen de kinderen van groep 2
t/m 7 hun rapport mee naar huis. De gespreksavonden voor de groepen 1 t/m 7 zijn vervolgens op maandag 11 en dinsdag 12 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 6 februari.
De leerlingen van groep 8 hebben hun rapport
al ontvangen en er zijn inmiddels ook al adviesgesprekken geweest.
Net als vorig jaar, staat ook
de deur van de directiekamer
open, waardoor u vrijblijvend
naar binnen kunt gaan.
Mocht u iets willen delen of
tips/tops hebben, dan bent u
van harte welkom! Als u liever een afspraak wilt maken,
kan dat natuurlijk ook. Dit kunt u doen via
info@wvobrakel.nl.
Pagina 2

Deze posters liggen in het kantoortje van de
directie/administratie. Mocht u er één of meerdere willen hebben, dan kunt u ze daar ophalen. Alvast bedankt!
Dit jaar is er ook een open inloopmoment op
de avond van 19.00—20.00 uur. Dan zullen er
geen kinderen op school zijn, maar wel de onderbouwleerkrachten en directie om ouders te
ontvangen.
Mocht u dus van ouders weten dat ze op zoek
zijn naar een basisschool, dan van harte aanbevolen om hen hiervan op de hoogte te stellen. Tevreden ouders zijn nog altijd de beste
ambassadeurs!

Leerlingvragenlijst
In de periode voor de voorjaarsvakantie zullen
de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst
invullen hoe zij verschillende dingen bij ons op
school ervaren. Dit is, net als de ouderenquête, een peiling onder de leerlingen om
ook hen de gelegenheid te geven te vertellen
hoe zij de dingen ervaren.
Regelmatig worden met deze kinderen leerling
gesprekken gehouden aan de hand van hun
leerprestaties en sociaal– emotionele ontwikkeling. Toch vinden wij het belangrijk dat ze hun
ervaringen met ons delen. Ook deze resultaten
worden meegenomen in de beleidsvoornemens
van het nieuwe schoolplan. Het invullen vindt
op school plaats en is anoniem.

Studiemiddag
Dinsdagmiddag 19 februari zijn alle kinderen
vrij omdat de leerkrachten van 13.00—17.00
uur een studiemoment hebben.
Deze keer staat het in het teken van het aanbod aan meerbegaafde leerlingen, een vervolg
op de vorige studiemomenten rondom meerbegaafdheid. Wij worden hierbij begeleidt door
een deskundige van Driestar Educatief.

Kwaliteitszorg
Zoals u weet vallen wij onder stichting SCOB,
waarbij 5 andere scholen zijn aangesloten.
Om de kwaliteit van onderwijs en de organisatie
te waarborgen, brengt dhr. Gert Tissink, directeur bestuurder, aan alle scholen een bezoek.
Voor onze school zal dat zijn op donderdag 28
februari. Hij zal dan wat klassenbezoeken afleggen en een gesprek hebben met het team, enkele ouders, wat leerlingen en de directeur.
Op deze manier willen we ook stichtingsbreed
goed onderwijs (blijven) geven.

Schoonmaakavond
Donderdagavond 28 februari van 18.30—21.00
uur is de tweede schoonmaakavond van dit
schooljaar. Deze keer zijn de ouders aan de
beurt waarvan de achternaam begint met A—F.
Wij zijn ontzettend blij dat er weer een behoorlijk aantal ouders zich heeft opgegeven en aanwezig wil zijn om deze klus te klaren. Naast dat
er druk wordt gepoetst en geboend, is er ook
tijd voor een gezellig praatje en
koffie/thee.
Ook als u zich niet heeft opgegeven, bent u meer dan welkom!

Kunst en cultuureducatie
Door het hele schooljaar heen, staan verschillende activiteiten of bezoeken gepland in het
kader van kunst– en cultuureducatie. Hier doen
alle groepen aan mee. U kunt hier meer over
vinden in de jaarplanning. Wij vinden het als
school belangrijk om kinderen ook hier wat van
mee te geven en maken bewuste keuzes uit het
aanbod. De meeste dingen worden gesubsidieerd, soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd.
Op vrijdag 1 maart wordt de voorstelling “de
scheepsjongens van Bontekoe” gepresenteerd
aan de groepen 5 t/m 8. De voorstelling is bij
ons op school.
“Naar het gelijknamige boek van Johan Fabricius. Peter Hajo, Rolf en Padde, scheepsjongens
die vanuit Hoorn naar het verre Indië varen
met het VOC schip Nieuw Hoorn. Onderweg
vergaat hun schip en belanden ze op vreemde
kusten vol gevaar.
Een avontuurlijk verhaal over het ruige leven
op zee, over stormen en scheurbuik, maar ook
over vriendschap en doorzettingsvermogen.
Een voorstelling waar je direct door gegrepen
wordt en met de wind in de zeilen meevaart”.

Voorjaarsvakantie
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 maart is het
voorjaarsvakantie. De school is een week dicht
zodat iedereen even van rust
en andere dingen kan genieten. Daarna hopen wij elkaar
weer in goede gezondheid te
mogen begroeten!

MFA
U heeft afgelopen week een nieuwsbrief ontvangen over de stand van zaken rondom het
MFA. Deze nieuwsbrieven worden opgesteld
door de stuurgroep, waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd.
In de komende periode willen wij een ouderavond plannen waarop we als directie nog
graag eens toelichten wat de plannen zijn en
hoe we daar als school in staan. De Van Dam
van Brakelschool zal dit ook doen op dezelfde
avond, maar we hebben besloten dat we dit
met eigen ouders doen en niet gezamenlijk.
Zodra deze datum bekend is, hoort u dat.

Voorleesweken: wat is er gedaan?
Van woensdag 23 januari t/m vrijdag 1 februari
werden de voorleesweken gehouden.
In groep 5 hing een LEESMETER op de deur.
Afgelopen week zijn alle leesmomenten bijgehouden in minuten. Afgelopen donderdag waren dat al 92 minuten!
Groep 6 heeft geluisterd naar het verhaal
over gevoelens van Max en de zwerver.
Ze hebben vervolgens gepraat over hoe je je
kunt voelen in een bepaalde situatie. Ze hebben er ook een tekening ‘in metafoor’ over gemaakt.
Leerlingen van groep 7 hebben aan leerlingen
van groep 1 en 2 voorgelezen. In groep 7 werd
ook het aantal gelezen bladzijden omgezet in
kilometers om vervolgens te kijken hoe ver ze
kwamen op de wereldkaart. Veel leerlingen
kwamen wel tot Zuid Frankrijk of Italië!
In groep 4 hebben opa's en oma's
een half uurtje voorgelezen. Daarnaast hebben ze een knutselopdracht
gedaan rondom lezen/lievelingsboek.
In groep 8 werd elke dag voorgelezen uit het
voorleesboek: Kapitein Klungel. Daarnaast
mochten alle leerlingen als afsluiting van de
voorleesdagen een stukje voorlezen uit zijn/
haar favoriete leesboek.
In groep 3 hebben de kinderen een vertelslang
gemaakt bij een prentenboek van Lijn 3.
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Parkeren-veiligheid
Wij zien dat er regelmatig auto’s op een verkeerde plek staan geparkeerd en dat er tegen
de voorgestelde rijrichting in wordt gereden.
Wij willen iedereen met klem vragen om rekening te houden met de rijrichting en het onveilig parkeren. Bij deze nieuwsbrief vindt u nog
een keer de afspraak over de rijrichting.
Mochten er dagen zijn dat anderen uw
kind(eren) ophalen, wilt u hen dan ook deze
informatie doorgeven?
Alvast bedankt in het meedenken in
het belang van de veiligheid van de
kinderen bij ons op school.

Verbetering en ontwikkeling
Een schoolplan wordt gemaakt voor 4 jaar.
Hierin staan ook de beleidsvoornemens, verdeeld over deze vier jaar.
Voor ieder schooljaar wordt een jaarplan gemaakt. In dit jaarplan staan de aandachts-,
ontwikkel– en verbeterpunten van de school
waar wij dat jaar aan willen werken. Deze staan
ook vermeld in de Schoolgids.
In de eindejaarsbrief van 2017-2018 hebben
wij aangegeven waar dat schooljaar de aandachtspunten lagen en hoe dat is verlopen. Deze brief is ook nog op de website te vinden bij
Actueel.
Halverwege het schooljaar maken wij als school
een tussenevaluatie van de
punten die in het jaarplan
staan. Via deze nieuwsbrief
willen wij u iets vertellen over
de vorderingen.
Het is een korte indruk die wij
nu geven, in de eindejaarsbrief
van dit schooljaar is het wat
uitgebreider.

1. Aanschaf van een nieuwe taalmethode
Vanaf dit schooljaar werken wij met de nieuw
aangeschafte taalmethode Taalactief 4. Deze
hebben wij van groep 4 t/m 8 direct ingevoerd.
Het is een behoorlijk niveauverschil met de oude methode, maar daar zullen wij en de kinderen na een jaar weinig meer van merken.
2. Het bespreken van het aanbod van de
expressievakken
In de groepen 1 en 2 werken wij met thema’s
waar de leerkrachten zelf hun creatieve invulling aan geven, passend bij de Leerlijnen. In de
groepen 3 en 4 worden de creatieve vakken in
de groep gegeven. Vanaf groep 5 t/m 8 wordt
er gewerkt met een creatieve middag op dinsdag. De vakken die dan worden gegeven zijn
handvaardigheid, tekenen, techniek en drama/
rollenspel. Iedere leerkracht heeft de leiding
over een onderdeel, waarbij de leerlingen
steeds in groepen rouleren. Deze groepen zijn
groepsdoorbrekend, dus gemixt. Dit schooljaar
denken wij als team na over aanbod, organisatie en invulling.
3. Het pedagogisch klimaat
Wij zijn dit schooljaar gestart met de Kanjermethode. We ervaren dit als waardevol en krijgen
ook positieve reacties vanuit ouders. Er is meer
duidelijkheid en wij spreken als leerkrachten
dezelfde taal.
4. Optimaliseren van de ICT
Zoals u weet is er een behoorlijk aantal laptops
aangeschaft die in groep 1 t/m 8 worden ingezet. U heeft hier al eerder iets over kunnen lezen.

Kinderpraat

5. Analyseren van opbrengsten
Vorig schooljaar zijn wij gestart met het analyseren van de schoolopbrengsten, een zogenaamde trendanalyse. Wij kijken dan naar
trends van de afgelopen drie jaar wat betreft
schoolresultaten, groepsresultaten en onderwijsaanbod. Dit schooljaar gaan wij hiermee
door om de vaardigheid te vergroten, zodat het
een structurele plaats krijgt in onze school.

De jarigen van deze maand zijn:
01-02
07-02
08-02
09-02
12-02
19-02
23-02

Rosalinn van Ass, groep 8
Sarah de Vries, groep 8
Finn Oomen, groep 2
Tim Ermstrang, groep 4
Gerhold Tuijl, groep 0/1
Eva de Leeuw, groep 8
David Bassa, groep 7

23-02 Julia van der Meijden, groep 6
24-02 Nina de Bruijn, groep 3

Wij 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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