
Ga je mee op zoek naar het  
Koningskind? 
 
Ga je mee op zoek 
naar het Koningskind? 
Ga je mee op zoek, 
want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek 
naar het Koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt! 
 
 
Ga je mee op reis? 
Wie weet lang en ver. 
Ga je mee op reis? 
Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis? 
Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster! 
 
 
We hebben die ster, 
daar in het westen gezien. 
De mooiste van de mooiste, 
de lichtste bovendien. 
Er is een Kind geboren, 
een Kind als nooit tevoren. 
Een heel bijzonder Koningskind 
misschien... 
 
Ga je mee op zoek… 
 
 
 
 
 

Belangrijke data: 

15 en 17 01: adviesge-
sprekken  gr. 8 
 
17-01: praktijkdag  
kanjermethode 
 
 
24-12 t/m 04-01: kerst-
vakantie 
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In dit nummer: 

Vervanging juf Annemarie 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is 
vermeld, gaat juf Annemarie met 
zwangerschapsverlof. Juf Aleida 
heeft aangegeven, dat ze de ver-
vanging op maandag in groep 4 wel 
wil doen.  
 
De ICT-taken van juf Annemarie zal 
juf Ellen tijdelijk waarnemen. 
 
RT 
Juf Annemarie geeft ook aan enkele 
(groepjes) kinderen extra begelei-
ding buiten de klas. Dit zal naar de 
maandagochtend verschuiven en 
wordt dan door de leerkrachten ge-
daan die op dat moment op school 
zijn zonder groep, vanwege de gym.  
 
Juf Ellen:  
Juf Ellen hoopt na de vakantie weer 
te beginnen in groep 3. Haar werk-
dagen zijn maandag, dinsdag en 
woensdag om de week. Wij zijn blij 
dat ze weer in ons midden zal zijn! 
 
Via deze weg willen wij juf Aleida 
hartelijk bedanken voor haar inzet 
bij de vervanging. 

Koningskind 

 

Personeel  

Welkom 

Vanwege een verhuizing, komen 4 
kinderen van fam. De Vries na de 
vakantie bij ons op school. Ze heb-
ben inmiddels al kennis gemaakt 
met hun groep en wij hopen dat ze, 
samen met hun vader en moeder,  
snel hun plekje zullen vinden op 
school en in Brakel! Welkom: Sarah 
(groep 8), Eva Lynn (groep 7), Niek 
(groep 4) en Suzan (groep 0/1).  
 
Op 7 januari hoopt Lott Arendse 4 
jaar te worden. Na de va-
kantie zal ze dus instro-
men in de kleutergroep.  
Jij ook van harte welkom 
Lott! 
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Op dinsdag 15 en donderdag 17 januari worden 
de adviesgesprekken gehouden voor de leer-
lingen van groep 8. Er wordt een verwachting 
uitgesproken door de leerkracht(en) aan de 
hand van de gemiddelde toetsresultaten en hun 
eigen bevindingen.  

Afgelopen woensdagavond hebben wij met el-
kaar het Kerstfeest gevierd. Fijn dat er zoveel 
ouders, opa’s en oma’s en andere belangstel-
lenden waren. Wij mochten luisteren naar en 
zingen van het licht van het Evangelie van de 
geboorte van de Heere Jezus. Aan ons de 
mooie taak om dat weer door te geven aan de 
mensen die wij op ons pad 
ontmoeten.  
 
Wij willen iedereen bedan-
ken die op welke manier 
dan ook, heeft bijgedra-
gen aan deze Kerstviering. 
De collecte ter bestrijding van de onkosten 
heeft het mooie bedrag van € 500,30 opge-
bracht. Wat overblijft komt ten goede aan onze  
4 sponsorkinderen.  
 
Allemaal hartelijk bedankt voor uw gift! 

Woensdagmiddag 16 januari heeft het team 
van 13.00—20.00 uur het derde studiemoment 
van de kanjermethode. Dit is het laatste studie-

moment van dit schooljaar voor het 
team. Wij zien en horen dat de kan-
jermethode steeds meer een plekje 
krijgt in onze school. Voor kinderen 
is het belangrijk dat dezelfde taal 
wordt gesproken als het gaat om 
gedrag en verhoudingen.  
 
Praktijkdag 
U zult misschien via uw kind(eren) 
horen wat wij zoal doen tijdens de 
kanjerlessen. De leerkrachten hou-

den u ook op de hoogte via de weekmail.   
 
Nu is er op donderdag 17 januari een praktijk 
dag. Op deze dag komt de trainer in vier groe-
pen een kanjerles geven. Deze kanjerlessen 
komen uit de methode zelf, die ook door de 
leerkrachten worden gegeven. De lessen wor-
den gegeven in de groepen, 2, 4,6 en 7.  
 
U bent van harte uitgenodigd om bij één van 
deze lessen aanwezig te zijn! 
 
De planning is als volgt: 

09.15 - 10.30 uur: groep 6 
10.45 - 12.00 uur: groep 4 
 
13.15 – 14.00 uur: groep 2 
14.15 – 15.30 uur: groep 7 

Op woensdag 9 januari is er weer een luizen-
controle. Wilt u hier rekening mee houden in 
verband met speldjes, vlechten, etc.? Alvast be-
dankt! 

In januari en februari worden de Cito-toetsen 
midden afgenomen in alle groepen. De resulta-
ten worden besproken op de gespreksavond in 
februari voor gr. 2 t/m 7,  de resultaten van 
groep 8 worden tijdens de adviesgesprekken 
besproken. 

De Activiteitencommissie heeft de afgelopen pe-
riode de nodige inzet getoond.  Ze waren actief 
bij verschillende activiteiten en zijn creatief be-
zig geweest met het versieren van de school.  

Fijn, dat er actief mee wordt gedacht en ge-
werkt met de school. Dat waarderen wij enorm. 

Bedankt! 

Luizencontrole 

Adviesgesprekken groep 8 

Kanjermethode—praktijkdag 

Cito toetsen  

Kerstviering  

Activiteitencommissie  

Mad Science  

Kerststukjes 

Deze week was het op donderdag 20 december 
een ware tuinderij op school. Er werd druk ge-
knipt, gebonden en versierd. Het resultaat was 
een tentoonstelling van prachtige kerststukjes, 
gemaakt naar eigen creativiteit. Hopelijk kan er 
thuis ook van worden genoten! 
 
Alle ouders die hebben geholpen: hartelijk be-
dankt! 

Na de show die alle kinderen hebben gezien, 
zijn er 13 aanmeldingen gekomen voor de na-
schoolse lessen. Op de Van Dam van Brakel-

school hebben 4 leerlingen zich opgege-
ven. Bij elkaar is dit een mooie groep, dus 
de lessen kunnen van start gaan! 

Ze vinden op onze school plaats op de 
woensdagmiddag. Betreffende ouders heb-
ben bericht ontvangen over dagen en tijd. 
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In het nieuwe jaar start Buurtzorg Jong weer 
met de cursus Positief Opvoeden. Een training 
voor ouders gericht 
op kinderen in de 
leeftijd van 2 tot 
11 jaar. In de bijla-
ge van deze 
nieuwsbrief vindt u 
een flyer met meer 
informatie.  

Buurtzorg Jong: positief opvoeden 

WMK Werken aan Kwaliteit 

Wij willen de kinderen graag goed onderwijs 
(blijven) geven. Hiervoor hanteren wij metho-
des die passen bij onze visie en waar wij voor 
staan. Daarnaast stimuleren wij leerkrachten 
om hun deskundigheid te bevorderen aan de 
hand van (team)nascholingen. Als christelijke 
school willen wij ook graag staan voor onze 
identiteit en daar iets van uitdragen en meege-
ven. 

Wij vinden het belangrijk dat wij structureel 
kijken naar ons onderwijs met de vraag: 

- Doen wij de goede dingen 
- Doe wij die dingen goed 
- Doen wij wat wij beloven 
 
Onlangs hebben wij dit als team gedaan aan de 
hand van een Quickscan. Omdat wij bezig zijn 
met het maken van een nieuw Schoolplan, wil-
len wij ook graag input van ouders en leer-
lingen meenemen in de beleidsvoornemens van 
de komende vier jaar.  
 
Wij willen heel graag horen wat uw ervaring is 
met school. Wat gaat goed en moeten wij vast-
houden en wat zouden wij, volgens u, nog kun-
nen verbeteren? 
 
U krijgt in januari/februari een uitnodiging via 
de mail om mee te doen aan de ouderenquête.  
De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen op 
school een digitale leerlingvragenlijst in. De uit-
slag wordt met u gedeeld en de verbeterpunten 
nemen wij mee in de beleidsvoornemens van 
de komende vier jaar. 
 
Via deze nieuwsbrief alvast een aankondiging, 
in de loop van het nieuwe jaar ontvangt u de 
uitnodiging voor deelname.  

Wij zoeken leeshulp om met leerlingen uit 
groep 2-3-4 te lezen op de computer met het 
programma BOUW. 
 
Ouders, opa’s en oma’s, iedereen is welkom. 
 
Voor meer informatie of opgave 
kunt u terecht bij juf Marti.  
 

Hulp gevraagd! 

Rapport — normering  

In januari worden de rapporten weer uitgereikt.  
Wat betreft de becijfering is er in de groepen 4 
t/m 8 wat gewijzigd.   
 
Rekenen 
Vorig jaar hebben wij de normering van het Re-
kenonderwijs aangepast. Nu wij overgestapt 
zijn op het digitaal verwerken en toetsen van 
de lesstof, hebben wij besloten de normering 
die de methode Wereld in Getallen aan geeft 
weer te hanteren. Voor de verwerking en het 
vergelijk is dat beter.  
 
Dit zou kunnen betekenen, dat cijfers wat ho-
ger uitvallen. In eerste instantie hoeft dit dus 
niet te betekenen dat uw kind beter is gaan re-
kenen, maar zou bovenstaande ook een verkla-
ring kunnen zijn. De leerkrachten zullen hier, 
indien nodig, op terug komen tijdens de ouder-
gesprekken in januari/februari.  
 
Taal 
Wij zijn dit schooljaar begonnen met de ver-
nieuwde Taalmethode “Taalactief 4”.  
Tussen Taalactief versie 3 en Taalactief versie 
4, zit een behoorlijk niveauverschil. Dat merken 
wij in de dagelijkse praktijk. Bij het uitreiken 
van het rapport ontvangt u een brief met uitleg 
over de nieuwe methode en de normering hier-
van. 
 
Dit alles ter info, omdat u misschien de vorde-
ringen via het Ouderportaal volgt. Mochten er 
nog vragen zijn, dan kunt u die stellen bij het 
oudergesprek.  

Klasbord 

Vanwege de nieuwe wetgeving rondom privacy 
heeft het even geduurd, maar inmiddels is 
Klasbord weer geactiveerd.  Als het goed is 
heeft u hierover een mail ontvangen. Mocht dit  

niet zo zijn, dan horen wij dat graag.  
 
Wij zullen rekening houden met de toestem-
ming die u ons heeft gegeven wat betreft het 
publiceren van foto’s. 
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Bezoekadres:     Postadres:     Contact: 

Vrijheidslaan 94     Postbus 42     tel.: 0418-672220 

5306 BN Brakel     5306 ZG Brakel     info@wvobrakel.nl 

www.wvobrakel.nl 

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. 

De jarigen van deze maand zijn 
 
                                    

 
               
                        
         
                      
 
 
              

   
 
                                We wensen iedereen een fijne verjaardag!! 
 
 
 

02-01 Nienke Hokken, gr. 5 
04-01 Davy Quivooij, gr. 0/1 
05-01 Steyn van Dalen, gr. 8 
05-01 Winston Duijzer, gr. 5 
12-01 Jens van Engelen, gr. 7 
13-01 Romane van Dalen, gr. 4 
14-01 Jade van der Zalm, gr. 8 
15-01 Fender van der Meijden, gr. 2 
15-01 Feline Versteeg, gr. 0/1 
17-01 Nick de Bruijn, gr. 7 

18-01 Jurre Boor, gr. 4 
18-01 Silvie van der Zalm, gr. 6 
20-01 Lieuwe van Binnendijk, gr. 5 
20-01 Anne van der Ven, gr. 0/1 
21-01 Evi van der Linden, gr. 2 
22-01 Jaïra de Vries, gr. 2 
30-01 Jara Dijkhof, gr. 8 
30-01 Diede Bogers, gr. 2 
 

 

Mede namens het team wens ik iedereen goede 
kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en voor het 
nieuwe jaar Gods zegen! 

Rebus 


