
Er was eens een eenzame man die 
op een dag bezoek kreeg van enkele 
mensen. 
Nieuwsgierig vroegen ze hem wat 
voor nut het leven in stilte had. 
De man, die net een emmer water 
haalde uit een diepe bron, stopte 
zijn werkzaamheden en zei: ‘Kijk 
eens in de bron. Wat zien jullie?’ 
De mensen tuurden naar het water 
en zeiden: ‘We zien helemaal niets.’ 
 
Enige tijd later herhaalde de man 
zijn vraag. ‘Kijk weer in de bron. 
Wat zien jullie nu?’ 
De mensen keken weer en zeiden 
opgetogen: ‘Wij kunnen in de weer-
spiegeling onszelf zien!’ 
‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde 
de man uit. ‘Ik was water aan het 
putten en daarom was het water on-
rustig. Nu is het rustig en kunnen 
jullie jezelf zien. De stilte zorgt er-
voor dat je jezelf kunt zien. Maar 
blijf nog even hier wachten.‘ 
 
Enige tijd later zei de man weer: 
‘Kijk nu nog een keertje in de bron. 
Wat zien jullie nu?’ De bezoekers 
tuurden naar de bron en riepen uit: 
‘Nu zien wij de stenen op de bodem 
van de bron!’ ‘Juist,’ beaamde de 
man, ‘als je maar lang genoeg wacht 
en de werkelijke stilte ervaart, kun 
je de grond van veel dingen aan-
schouwen.’ 
 
 
 
 
 
Opwekking 717:  
“Stil, mijn ziel wees stil”. 
 

Belangrijke data: 

12-03: excursie gr. 5 

13-03: biddag  

13-03: luizencontrole 

14-03: ontruiming- 
           oefening 
15-03: werkplaats 
           Ochtend 
18-03: voorstelling  
           gr.1+2 
19-03: workshop gr.3+4 
21-03: lenteontbijt 
26-03: kamp Vught 
           groep 7+8 
26-03: voorstelling  
           gr 1+2 
27-03: studiedag  
28-03: bank voor de klas  
           gr. 7 
29-03: nieuwsbrief april 
11-04: excursie groep 6 
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In dit nummer: 

vervanging (extra werkdrukmidde-
len) waarnemen op woensdagmor-
gen, afwisselend in de groepen  
5 t/m 8.  
Vanwege deze wisseling heeft groep 
6, op de woensdagen dat ze aan de 
beurt is, structureel gym in de gym-
zaal. 
 
Stage  
Vanaf half maart tot de zomervakan-
tie zal een stagiaire van het Hoorn-
beekcollege bij ons stage komen lo-
pen op donderdag en vrijdag. De 
taken zullen vooral op het facilitaire 
en ondersteunende vlak liggen. Wel-
kom! 

Deze maand komen drie nieuwe 
leerlingen bij ons op school, nl. Joris 
Kalwij, Jonathan Mans en Roos Erm-
strang. Wat fijn dat wij jullie binnen-
kort mogen verwelkomen. Wij hopen 
dat je het snel naar de zin zult heb-
ben en je met veel ple-
zier naar school zult 
gaan! 

 

Stilte 

Welkom 

Biddag  

Op woensdag 13 maart is het biddag 
voor gewas en arbeid. Een dag 
waarop wij extra stil mogen staan 
om God te bidden om wat wij nodig 
hebben op ons werk en om van te 
leven. Die ochtend zullen de groepen 
1 t/m 4 en 5 t/m 8 een moment bij 
elkaar komen om hier aandacht aan 
te schenken.  

Luizencontrole  

De volgende luizencontrole is op 
woensdag 13 maart. Wilt u dan weer 
rekening houden met vlechten, strik-
jes, etc.? Dat maakt het controleren 
een stuk gemakkelijker.  

Personeel en stage  

Na de voorjaarsvakantie staat juf 
Henriëtte iedere woensdag voor 
groep 6. Meester Huig gaat de  



 

 

Pagina 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Groep 5 gaat op dinsdag 12 maart naar 
het regionaal archief Rivierenland in Tiel. 
 
De groepen 1 en 2  kijken 18 maart naar de 
voorstelling “ Hoedje van papier”. Deze voor-
stelling wordt op school gegeven.  
 
De groepen 3 en 4 hebben op dinsdag 19 
maart een workshop handvaardigheid. Het the-
ma gaat over kriebelbeestjes. Het is een klei-
project van de tekenschool Bommelerwaard. 

De groepen 7 en 8 gaan op dinsdag 26 maart  
op excursie naar kamp Vught.  
Voor die tijd wordt hier aandacht aan besteed 
tijdens de lessen. 
 
Groep 6 gaat op don-
derdagmiddag 11 april 
naar het regionaal archief 
Rivierenland in Tiel. 
 
Burgerschap 
Groep 7 krijgt op donderdag 28 maart een 
gastles met als thema “Bank voor de klas”.  
 
Bank voor de klas is een samenwerking tussen 
17 Nederlandse banken. Doel van deze samen-
werking is om kinderen financieel bewust te 
maken. Want financieel bewustzijn op jonge 
leeftijd, is de basis van financiële zelfredzaam-
heid later. Met Bank voor de klas geven duizen-
den enthousiaste bankmedewerkers gastlessen 
op basisscholen in heel Nederland, tijdens de 
Week van het geld. Deze gastdocenten gebrui-

ken daarbij de Cash Quiz van 
Bank voor de klas. Dat is een 
spannend spel over (leren) om-
gaan met geld.  

Ontruimingsoefening  

Donderdag 14 maart staat een ontruimingsoefe-
ning gepland. Deze keer is het een aangekon-
digde. De laatste keer zal wat later in het jaar 
zijn en onaangekondigd. Door het oefenen krij-
gen leerkrachten en kinderen routine en weten 
ze beter hoe te handelen als het echt nodig 
mocht zijn.  

Werkplaatsochtend  

Gezien de positieve reacties en ervaringen heb-
ben wij weer 2 werkplaatsochtenden gepland.  
De eerste is op vrijdag 15 maart en de tweede 
op woensdag 8 mei. Tijdens de werkplaats-
ochtend in maart heeft iedere leerkracht steeds 
een groepje leerlingen waarbij ze worden uitge-
daagd kritisch te denken. De leerkracht geeft 
hierbij een opdracht en observeert hoe ieder 
kind hiermee omgaat.  
 
Een tweede groepje zal ook een opdracht krijgen 
waarbij denkvaardigheden een belangrijke rol 
spelen. De andere groepjes worden naar eigen 
inzicht ingedeeld en daar wordt zelfstandig ge-
werkt. Aan het eind van de ochtend heeft iedere 
leerling alle opdrachten gedaan.    
 
Tijdens de laatste studiemiddag zijn de leer-
krachten al begonnen met het opzetten van de 
werkplaatsochtend. Er is vooral veel collegiale 
uitwisseling geweest met daarbij advies van de 
begeleider. 
 
Welke vaardigheden komen er tijdens zo'n werk-
plaatsochtend aan de orde? 
 
- denkvaardigheden (kritisch, creatief en analy- 

  tisch) 
- het samenwerken 
- het zelfstandig werken 
- creatieve vaardigheden  
- het oplossingsgericht   
  denken en werken 
 
Fijn dat er zoveel ouders wa-
ren die ons bij de vorige 
werkplaatsochtenden hebben 
geholpen. Hopelijk kunnen wij 

daar deze keren ook weer op rekenen. Mocht er 
hulp nodig zijn, dan hoort u dat via de leer-
kracht(en). 

Studiedag  

Woensdag 27 maart zijn alle kinderen vrij van-
wege een studiedag. Deze dag is niet alleen met 
ons team, maar met alle teams van de scholen 
binnen de stichting. 

Kunst en cultuur — CCB 

Deze maand wordt er in de verschillende groe-
pen extra aandacht besteed aan kunst, cultuur 
of burgerschapskunde.  

Lenteontbijt 

Op donderdag 21 maart wordt het lenteontbijt 
gehouden. Alle kinderen ontvangen een taart-
doos, die ze mogen vullen met een heerlijk ont-
bijt voor een klasgenoot. Tijdens het lenteontbijt 
ontvangt ieder kind dus een doos met een ver-
rassingsontbijt. De verrassende blikken, vrolijke 
gezichten en het samenzijn heeft altijd weer iets 
speciaals. Een mooie start van de lente! 
 
U ontvangt hierover nog extra 
informatie via een brief die aan 
de kinderen wordt mee gegeven 
op maandag 11 maart.  
 

https://www.bankvoordeklas.nl/cash-quiz
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Op dit moment zijn wij bezig met een nieuwe 
website. Het is de bedoeling dat alle scholen 
binnen de stichting een zelfde lay-out krijgen. 
Als alles volgens plan verloopt, zullen wij voor 
onze school rond mei de nieuwe website in ge-
bruik gaan nemen. 

Verkeerseducatie 

Dinsdag 26 maart gaan groep 1 en 2 naar de 
theatervoorstelling “Pas op muis”! Dit is een 
kleutervoorstelling over ver-
keer en verkeersveilig-
heid, bedoeld voor kin-
deren van deze leeftijd. 

Picto AVG 

U heeft misschien op de deuren bij de ingang 
een poster zien hangen met een picto over ons 
beleid ten aanzien van het maken van foto’s.  
 
Tijdens het vieren van verjaardagen worden er 
nog wel eens foto’s gemaakt. In overleg met de 
leerkracht is hier ruimte voor. Dit mag alleen 
van uw eigen kind. Dit in verband met de wet 
op de privacy.  
 
Wilt u ook zorgvuldig omgaan met het versprei-
den van foto’s via de media? Als school weten 
wij van iedere ouder wat wel en niet wordt toe-
gestaan. Buiten de grenzen van school hebben 
wij daar geen controle meer op. Toch is het 
goed om dan ook zorgvuldig met deze dingen 
om te blijven gaan.  

Website  

Schoolvakanties 2019-2010 

Via deze nieuwsbrief ontvangt u alvast een 
overzicht van de schoolvakanties en christelijke 
feestdagen in het schooljaar 2019-2020. Dit in 
verband met het plannen van een vakantie.  
 
Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019 
Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020 
Pasen: 10 t/m 13 april 2020 
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020 
2e Pinksterdag: 1 juni 2020 
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020 
 
Er worden ook nog enkele studie-
momenten gepland, die volgen 
wat later. 

Raamtekeningen  

U heeft vast al opgemerkt dat er verschillende 
raamtekeningen zijn gemaakt. Dankzij ouders 
die zich hiervoor hebben opgegeven, ziet de 
school er nog gezelliger uit. Via deze weg, willen 
wij hen bedanken voor hun creatieve inzet! 

De jarigen van deze maand zijn: 
 
01-03 Megan Ermstrang, groep 6 

01-03 Rachel Ermstrang, groep 6 

02-03 Esmee van den Assem, groep 5 

04-03 Rink Pelle, groep 0/1 

05-03 Milou van Leeuwen, groep 7 

08-03 Lynn Vervoorn, groep 4 

14-03 Imke van der Kooi, groep 8 

17-03 Joas Dijkhof, groep 6 

 

 

 

19-03 Geert Broere, groep 2 

28-03 Liz Lievaart, groep 2 

29-03 Luuk Grauss, groep 7 
 
 
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:     Postadres:     Contact: 

Vrijheidslaan 94     Postbus 42     tel.: 0418-672220 

5306 BN Brakel     5306 ZG Brakel     info@wvobrakel.nl 

Het belooft een inspirerende dag te worden 
waar sprekers het woord krijgen, workshops 
worden gehouden en wij ons verder gaan ver-
diepen in de mogelijkheden van ons leerlingad-
ministratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys. 
Het vindt op onze school plaats. 


