
 
 
 
Dank U wel HEERE 
voor gewas en arbeid, van dit jaar 
voor ‘t dagelijks brood ons gegeven 
voor de goede dingen in ons leven 
voor aardappelen, en alle etens-
waar. 
 
 
Dank U wel HEERE 
dat de oogst weer overvloedig was 
bieten, granen, groenten en fruit 
we kunnen weer een jaar vooruit 
het komt zowel mens als dier van 
pas. 
 
 
Wij bidden U HEERE 
voor mensen die het met minder 
moeten doen 
waar nog honger wordt geleden 
voor mensen die niets hebben te 
besteden 
die het moeten doen met een heel 
klein rantsoen. 
 
 
Wij bidden U HEERE 
voor mensen die door rampen ge-
troffen zijn 
die door overstromingen alles zijn 
kwijt geraakt 
en zoveel ellende en verdriet heb-
ben meegemaakt 
ontferm U Heere en verlicht hun 
verdriet en pijn. 

 
 

Belangrijke data: 

30-10: werkplaatsochtend       

           gr. 1-8 

  5-11: schoenendoos  

 inleveren 

 

  6-11: drempelonderzoek   

           gr. 8 

 

  7-11: dankdag  

 

12-11: schoonmaakavond 
 
12 en 13-11: gespreks-
avond groep 0/1, 2 en 3 
 
14-11: gesprekken 4 tot 
en met 8 (vrijblijvend) 
 
30-11: nieuwsbrief  
 december 
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In dit nummer: 

Flessenactie  
In de 2 weken voor de herfstvakan-
tie hebben wij een flessenactie ge-
houden voor de mensen in nood in 
Sulawesi. 
 
Wij werden verrast met veel flessen 
die uiteindelijk het mooie bedrag 
van € 96,- hebben opgebracht. Alle 
kinderen en ouders die hieraan mee 
hebben geholpen: bedankt voor jul-
lie bijdrage. Het bedrag is inmiddels 
overgemaakt naar Woord en Daad 
die hiervoor een reke-
ningnummer hebben 
opengesteld. 

Op woensdag 7 november is het 
dankdag voor gewas en arbeid. Dit 
schooljaar willen wij hier centraal 
aandacht aan besteden in de vorm 
van een samenkomst met de onder- 
en bovenbouw (vergelijkbaar met 
een weekopening/-sluiting). Hier-
voor gebruiken wij o.a. de HGJB-
map die dit jaar als thema heeft:  
 
           “Alles geef ik U” 
 
Wij zullen met elkaar naar een ver-
haal luisteren en liedjes zingen. Die 
dag worden er ook in verschillende 
kerken diensten gehouden. In de 
Hervormde kerk in Bra-
kel is er een speciale 
kinderdienst die mid-
dag.  

 

Dank U Zending  

Dankdag 

Welkom 

Rosanne van Veen hoopt 19 novem-
ber vier jaar te worden en bij ons in 
te stromen in de kleuter-
groep. Wij hopen dat je 
met veel plezier naar 
school zult gaan, je bent 
van harte welkom! 



 

Op 10 oktober is het project VRIENDSCHAP 
met een kijkavond afgesloten. Wat fijn dat er 
zoveel belangstelling is getoond en bedankt 
voor de enthousiaste reacties. Dat was fijn 
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Groep 1 en 2 
De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 
krijgen binnenkort een uitnodiging voor een ge-
sprek met de leerkracht(en). Deze gesprekken 
staan gepland op maandag en/of dinsdag 12 en 
13 november (‘s middags en/of ‘s avonds). 

Schoonmaakavond 

Groep 3 
De ouders van de leerlingen uit groep 3 ont-
vangen binnenkort een uitnodiging voor een 
gesprek met de leerkracht(en) over de herfst-
signalering. Deze gesprekken zijn ook op 12 en 
13 november.  
 
Groep 4 t/m 8 
Voor deze ouders is er (vrijblijvende) gelegen-
heid om op woensdagmiddag 14 november een 
gesprek te hebben tussen 13.00—14.00 uur.  
 
Mocht u hier gebruik van willen maken, dan 
moet u zich vooraf aanmelden (per mail/
persoonlijk) bij de betreffende leerkracht(en), 
zodat zij een rooster kunnen maken. Dit kan 
tot uiterlijk maandag 12 november.  
 
Het kan ook zijn dat de leerkracht graag een 
gesprek met u wil. Hiervoor wordt dan contact 
met u opgenomen. Hoort u niets, dan is het 
wat school betreft niet nodig. 

Werkplaatsochtend 

Op dinsdagochtend 30 oktober 
houden wij in alle groepen een 
werkplaatsochtend. Wat houdt 
dit in?  
 
Op deze ochtend wordt iedere 
groep in kleine groepjes ver-
deeld. Er zijn die ochtend een 

aantal activiteiten/lessen gepland die de kinderen 
zelfstandig kunnen uitvoeren. Bij één les/activiteit 
zit de leerkracht. De groepjes rouleren volgens 
een schema, zodat aan het eind van de ochtend 
alle activiteiten/lessen door alle kinderen zijn ge-
daan/gemaakt en de leerkracht met alle leer-
lingen de begeleide les heeft gedaan.  
 
Het doel van deze opzet is: 

 Tijd creëren voor de leerkracht om gericht 
aan de slag te gaan met het in praktijk 
brengen van de kennis en ervaring die is 
opgedaan bij de nascholing Meerbegaafd-
heid. Hierin worden alle leerlingen naar be-
hoefte meegenomen.  

 De zelfstandigheid en betrokkenheid van 
leerlingen vergroten  

 Meer aandacht voor de creatieve (denk-)
vaardigheden 

De lessen worden bewust gepland met een duide-
lijk doel, waarbij cognitieve en creatieve vaardig-
heden èn samenwerken een plaats krijgen.  
Op vrijdag 23 november wordt de 2e werkplaats-
ochtend gehouden. Vervolgens zullen we deze 
opzet als team evalueren.  
 
Het kan zijn dat er hulp nodig is voor het begelei-
den van een groepje kinderen. De leerkrachten 
van de betreffende groep(en) zullen dan een op-
roep doen via de mail. Uw bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld!! 

Drempelonderzoek groep 8 

Naast de methodetoetsen, worden er ook metho-
de-onafhankelijke toetsen afgenomen, waardoor 
de leerkrachten een nog beter beeld krijgen hoe 
kinderen leren en op welk niveau ze zitten. Vooral 
in de bovenbouw is dit belangrijk, omdat in groep 
8 een advies richting het voortgezet onderwijs 
wordt gegeven. Daarom nemen wij in groep 8 op 
dinsdag 6 november het drempelonderzoek af. 
Betreffende ouders krijgen hierover meer informa-
tie.  

Oudergesprekken  

Schoonmaakavond  

Mede dankzij onze schoonmakers, is de school 
netjes, schoon en opgeruimd.  
 
Daarnaast helpen ouders van de groepen 1 en 
2 bij het schoonhouden van het lokaal. Dit 
wordt zeer op prijs gesteld!  
 
Desondanks ontbreekt soms de tijd om dingen 
eens extra aandacht te geven. Daarom zijn er 
drie schoonmaakavonden gepland waarop wij 
hulp van ouders vragen. Dit gaat aan de hand 
van de beginletter van de achternaam, dus u 
hoeft maar 1x uw hulp te bieden. Als wij  alle-
maal een steentje bijdragen, hoeft het niet veel 
tijd te kosten en is het meteen een mooie gele-
genheid voor een informeel contact met elkaar.  
 
De eerste schoonmaakavond is gepland op 
maandagavond 12 november 
van 18.30— 21.30 uur. Deze 
keer zijn de ouders waar-
van de achternaam begint 
met een N-Z aan de beurt. 
Via de ouderhulplijst hebben 
al verschillende ouders zich 
opgegeven, fijn! Ook als u 
zich niet heeft opgegeven, 
bent u die avond meer dan welkom! 
 
Voor koffie/thee wordt gezorgd!  

Kijkavond project  
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We mochten veel (groot)ouders en belangstellen-
den ontmoeten bij de kijkavond naar aanleiding 
van ons project. Dat doet altijd goed, bedankt 
voor uw belangstelling! 

 

Een aantal kinderen is al druk bezig geweest 
met het vullen en versieren van een schoenen-
doos. Het wordt al een kleurrijk geheel in de 
gang, maar…...er is nog ruimte! 
 
U heeft voor deelname een brief ontvangen met 
meer informatie. Via deze nieuwsbrief willen wij 
het nog eens extra onder de aandacht brengen. 
Hoe mooi is het om op deze manier andere kin-
deren een lach op het gezicht te laten krijgen. 
Tot en met volgende week maandag 5 novem-
ber kunnen er schoenendozen worden ingele-
verd. De dozen worden woensdag weggebracht. 
Te laat ingeleverde dozen 
kunnen niet meer mee 
worden genomen. Wie 
helpt om de stapel te laten 
groeien? Alvast bedankt! 

Als school vinden wij het belangrijk om de kin-
deren niet alleen te volgen wat betreft hun leer-
prestaties, maar wij willen ook graag weten hoe 
ze alles op school ervaren.   
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 vullen hier-
voor het observatiesysteem van ZIEN! in.  
Hier beantwoordt de leerkracht vragen omtrent 
sociale contacten, zelfstandigheid, welbevinden 
etc. Dit is vanuit het oogpunt van de leerkracht.  
 
Omdat wij het ook belangrijk vinden hoe de leer-
lingen dit zelf ervaren, zijn er drie vragenlijsten 
in ZIEN! speciaal voor leerlingen. 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zullen de-
ze vragenlijsten de komende weken zelfstandig 
en digitaal in gaan invullen.   
Het gaat dan om vragen 
rondom leer– en leefkli-
maat, sociale vaardigheden 
en veiligheidsbeleving.  
 
Omdat wij het belangrijk 
vinden dat kinderen hun 
gevoelens kunnen delen en 
ze ervaren dat wij het be-
langrijk vinden dat ze het 
fijn vinden op school, heeft 
de leerkracht met ieder kind een gesprek over 
de ingevulde lijst.   

 
 
 
 
 
 

Zoals u weet zijn wij begonnen in de groepen 4 
t/m 8 met de digitale verwerking van de reken-
lessen. Dit wordt door de kinderen en leerkrach-
ten als heel positief ervaren. Daarom is er na 
overleg met directie en de directeur-bestuurder 
besloten, om het aantal laptops uit te breiden. 

Zo kan er optimaal gebruik worden gemaakt van 
het digitale aanbod. Want naast het werken met 
Momento voor de rekenlessen, zijn wij ons ook 
aan het oriënteren op de taallessen. Wij nemen 
hier eind december een besluit over.  
 
Naast de verwerking van lesstof, worden de lap-
tops ook ingezet bij (oefen)programma’s naast 
de methodes. Dit geldt o.a voor Taal, Rekenen, 
Spelling en Engels. Ook voor het maken van 
werkstukken en presentaties is op school nu 
meer gelegenheid. Vanwege de uitbreiding van 
het aantal, kunnen de laptops ook in de groepen 
1 t/m 3 worden ingezet. Voor het opbergen van 
de laptops zijn 4 karren aangeschaft.  
 
Een positieve ontwikkeling in het onderwijs op 
onze school, waar wij best een beetje trots op 
zijn!  

Vragenlijst ZIEN 

Schoenendoosactie 

Kanjertraining  

Wij kunnen terugkijken op een mooie ouderin-
formatieavond rondom de Kanjertraining. Erg 
fijn dat zoveel ouders belangstelling hebben ge-
toond  om meer te horen over de methode waar 
wij op school mee zijn gestart. Wij hebben het 
bijzonder gewaardeerd dat u er was! 
 
Inmiddels wordt er in alle groepen gewerkt met 
de methode en hangen de posters en petjes in 
ieder lokaal. In de groepen 1 t/m 4 wordt er ge-
werkt met knieboeken waaruit steeds een ver-
haal wordt verteld. In de groepen 5 t/m 8 wordt 
er gewerkt met werkboeken. Daarnaast worden 
in alle groepen kanjerlessen/-oefeningen ge-
daan. Vraag uw kind er eens naar, zo blijft u op 
de hoogte van waar wij met elkaar mee bezig 
zijn.  

In alle groepen worden psalmen, gezangen en 
andere christelijke liedjes gezongen. Voor alle 
groepen is een lijst samengesteld met psalmen 
die in de betreffende groepen worden aange-
leerd.  
U kunt deze lijst vinden op de 
website, voor het geval u het zelf 
met uw kind(eren) nog eens wilt 
oefenen.  

Psalmen van de maand: 

Laptops  

Fietscontrole 

Afgelopen woensdag 24 oktober is de fietscon-
trole geweest voor de groepen 3 t/m 8. Via deze 
nieuwsbrief een aandachtspunt die wij graag 
doorgeven in verband met de veiligheid van de 
kinderen: er waren veel lichten die het niet de-
den, omdat de batterijen leeg waren. Wilt u dit 
zelf bij de fiets(en) van uw kind(eren) controle-
ren?  



 

Pagina 4  

 

De jarigen van deze maand zijn: 
 
02-11 Lars van Rangelrooij, groep 8  
04-11 Suze van Rangelrooij, groep 4 
05-11 Loïs den Hartog, groep 2 
07-11 Harm Wahlbrinck, groep 8 
11-11 Naomi Naaijen, groep 5 
12-11 Boet van Dalen, groep 4 
13-11 Bram Bambacht, groep 7 
14-11 Sven Groeneveld, groep 3 
14-11 Gijs van Selm, groep 2 
15-11 Rick van der Zalm, groep 4 
18-11 Isa Dijkhof, groep 7 
18-11 Fenne Duijzer, groep 4 
21-11 Ties van der Zalm, groep 8 
 
 
 
 

 
 
24-11 Sem Ermstrang, groep 6 
25-11 Leona van Ooijen, groep 3 
26-11 Jannick Duijzer, groep 6 
27-11 Linde van der Kooij, groep 4 
 
 
 
 
 

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 

Nadenkertje  


