
LAZARUS, ONZE VRIEND 

De Bijbel laat ons niet alleen ken-
nismaken met mensen die goede 
vrienden van elkaar zijn, maar ver-
woordt tegelijk concreet waaruit 
een vriendschap bestaat. Het mooi-
ste hiervan is wat wij zien bij Jezus. 
Ondanks de dagelijkse omgang met 
Zijn Vader had Hij als mens ook 
vrienden nodig. Tegen de discipelen 
spreekt Hij over ‘Lazarus, onze 
vriend'. In Johannes 11 lezen wij 
dat Jezus Martha, haar zuster en 
Lazarus lief had. 

Binnen de kring van Zijn leerlingen 
waren er drie met wie de Heiland 
een bijzondere band had. Eén van 
hen is zelfs de apostel die Jezus 
liefhad (Joh.21:7), Johannes. Maar 
de intensiteit van Zijn liefde voor 
Johannes gaat niet ten koste van 
de anderen. In de nacht waarin Hij 
met een kus verraden wordt, wil 
Jezus zelfs de band met Judas niet 
verbreken en spreekt Hij hem aan: 
‘Vriend, waarvoor bent u hier?' Het 
is een onderstreping van de kern 
van het Evangelie, waarvan Psalm 
103 zingt: 

Hij is het, die ons Zijne vriendschap 
biedt. 

Hij handelt nooit met ons naar onze 
zonden, 

Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn 
wetten schonden. 

Jezus biedt niet alleen vriendschap, 
maar geeft ook een richtlijn voor 
wie zich Zijn vriend weten mag. 
Voor wie in de gehoorzaamheid van 
het geloof in Zijn wegen gaat, geldt 
het woord: ‘Gij zijt Mijn vrienden, 
zo gij doet wat Ik u gebiede”. 
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In dit nummer: 

Iedere maandag is er gelegenheid 
om geld mee te geven aan uw kind
(eren) voor de zending. Vorig 
schooljaar hebben wij gespaard 
voor onze adoptiekinderen en daar-
naast hebben wij ook geld over kun-
nen maken naar het project van juf 
Judith van Ekris, in Griekenland. 
Ook dit schooljaar sparen wij aller-
eerst voor de adoptiekinderen. 
Mochten wij weer extra sparen, dan 
hoort u naar welk project dit is 
overgemaakt.  
Er is veel nood, mooi dat wij op de-
ze manier een 
klein steentje bij 
kunnen dragen 
aan onze mede-
mens. Van harte 
aanbevolen! 

Dit schooljaar is gekozen voor het 
thema: “Vriendschap”. Dit is ook 
het thema van de Kinderboeken-
week. Iedere groep zal hier zijn ei-
gen invulling aan geven. Alvast een 
tipje van de sluier over de invulling 
van iedere groep: 
Groep 1: De mooiste vis van de zee 
Groep 2: Samen kunnen we alles 
Groep 3: Het vriendjesrestaurant 
Groep 4: Hugo, een vreselijk beest? 
Groep 5: Best Friends Forever 
Groep 6: Superklas 
Groep 7: De majesteit van Belang- 
              Rijk 
Groep 8: Vriendschap 
 
Op woensdag 10 oktober bent u van 
18.00—19.30 van harte welkom om 
in de groepen te komen kijken. 
Opa’s, oma’s en andere belangstel-
lenden zijn uiteraard ook van harte 
uitgenodigd om een 
kijkje te nemen in 
alle groepen. Wij ho-
pen u te ontmoeten! 

 

Vriendschap   Zending 

Project 
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De opkomst was verrassend goed, erg fijn! De 
nieuwsgierigheid is overgegaan naar enthousias-
me en positiviteit. Voor ons is dat erg fijn om te 
ervaren, dan wordt het breed gedragen en dat is 
prettig werken. Wij kijken terug op een goede 
avond met een prettige sfeer onderling.  
 
Wij hopen u via de nieuwsbrief en weekmail van 
de groepen, op de hoogte te houden van de ont-
wikkelingen.  

Van maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober is de 
school dicht vanwege de herfst-
vakantie. De eerste periode zit 
er dan al weer op. Even tijd voor 
afstand en ontspanning om ver-
volgens weer met frisse moed 
verder te gaan. Een fijne vakan-
tie gewenst! 

In verband met de Kinderboekenweek, komt 
schrijfster Jannie den Besten op maandagmid-
dag 01 oktober een bezoek brengen in groep 
5/6 en 7/8. Ze gaat iets vertellen over haar 
werk als schrijfster en over haar boek 
“Superklas”. 
Dit boek komt 
in groep 6 aan 
de orde. Wij 
hopen op een 
leerzame en 
boeiende mid-
dag! 

Veiligheid is belangrijk. Een kind moet zich vei-
lig voelen en ook weten waar hij/zij naar toe 
kan gaan als er zorgen/problemen of vragen 
zijn. Allereerst zijn de ouders degenen waar kin-
deren hun verhaal vertellen. Er zijn misschien 

U ontvangt binnenkort een brief over het beta-
len van de vrijwillige ouderbijdrage. Een paar 
weken geleden heeft u hier een brief met nade-
re informatie over ontvangen. Hiervan worden 
diverse dingen georganiseerd of aangeschaft. 
Het komt altijd ten goede aan de kinderen! Al-
vast bedankt voor uw bijdrage. 

Heeft u erg in de studiemiddag van het team op 
dinsdag 2 oktober? Dan zijn alle kinderen  
‘s middags vrij. Er is dan ook geen overblij-
ven.  

Voor de verkeersprojecten zijn wij op zoek 
naar minimaal 2 verkeersouders die de pro-
jecten willen regelen. Dit houdt in: 
- Contactpersoon tussen gemeente en school  
- Organiseren fietscontrole 
- Verkeerssituatie rondom school in de gaten  
  houden 
-1x per 2 jaar praktisch verkeersexamen     
  (samen met van Dam van Brakelschool) 
 
Wij hebben 1 ouder die zich heeft opgegeven. 
Is er nog een ouder die zich beschikbaar wil 
stellen? Graag even doorgeven via  
info@wvobrakel.nl of bij de administratie/
directie. 

Schrijfster 

Studiemiddag 

Herfstvakantie 

Verkeersouder(s) 

CCB project 

Dinsdag 23 oktober gaan de groepen 7 en 8 naar 
het Rijksmuseum. Het thema is: “Proef de Gou-
den Eeuw”. Meer informatie ontvangt u via de 
leerkracht(en). 
 
Donderdag 25 oktober gaan de groepen 5 en 6 
naar het Rijksmuseum.  
 
Veel (leer)plezier allemaal! 

Vrijwillige ouderbijdrage  

Luizencontrole 

Ouderavond Kanjertraining 

Op woensdag 24 oktober is er weer een luizen-
controle. Wilt u er dan rekening mee houden dat 
uw kind niet te veel speldjes, elastiekjes etc. in 
het haar heeft?  

Vertrouwenspersoon  



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. 
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De jarigen van deze maand zijn: 
 
02-10 Quinten Kamsteeg, groep 6 
08-10 Ize van Dalen, groep 6 
10-10 Luuk van Beek, groep 2 
11-10 Devan van der Linden, groep 5 
12-10 Daan Vervoorn, groep 6 
17-10 Eline van der Zalm, groep 0/1 
 
20-10 Joep van der Ven, groep 6 
25-10 Jannis Pelle, groep 4 
25-10 Julia Roza, groep 6 
 
 

 
 
26-10 Floor Arendse, groep 3 
26-10 Noud Haubrich, groep 4 
28-10 Ardin van Ooijen, groep 5 
29-10 Emma van Beek, groep 6 

 

 

We wensen iedereen een 
fijne verjaardag!! 

Bezoekadres:     Postadres:     Contact: 

Vrijheidslaan 94     Postbus 42     tel.: 0418-672220 

5306 BN Brakel     5306 ZG Brakel     info@wvobrakel.nl 

Gezien het succes van het afgelopen schooljaar, 
willen wij ook dit jaar weer een schoolmarkt hou-
den. Deze staat gepland op woensdagmiddag/
avond 15 mei. De Activiteitencommissie 
(voorheen Ouderraad genoemd)  vraagt of er 
nog suggesties zijn. Deze kunnen door worden 
gegeven aan de voorzitter Janneke Vervoorn, 
ac@wvobrakel.nl. 

momenten waarop dat niet kan. Dan is het be-
langrijk dat ze toch ergens met hun verhaal 
terecht kunnen. Op onze school zijn juf Wilma 
en juf Henriette de interne vertrouwensperso-
nen voor kinderen, leerkrachten en ouders. De 
afgelopen periode zijn zij in de groepen 3 t/m 8 
geweest om daar iets over te vertellen.  
 
Om voor kinderen de drempel wat lager te ma-
ken, hebben we ook een brievenbus in school 
waar ze briefjes in 
kunnen doen als ze 
het nog lastig vin-
den om het te ver-
tellen. Beide leer-
krachten dragen 
zorg voor deze brie-
venbus.  

de taallessen nog uit boeken, maar de groepen 
4, 7 en 8 gaan ook hiervan de digitale verwer-
king uitproberen. Dit zal worden geëvalueerd 
voor de kerstvakantie waarna wij een besluit 
nemen voor de toekomst.  
 
De kinderen en leerkrachten zijn enthousiast 
over het werken met de chromebooks. De kin-
deren kunnen meer sommen oefenen omdat ze 
niet meer hoeven (over) te schrijven. De leer-
krachten hebben een doorlopend groepsover-
zicht wat steeds bijgewerkt wordt naar gelang 
kinderen hebben gemaakt. Er kan dus ook di-
recter geanticipeerd worden op resultaten.  
 
Naast de digitale verwerking van de lesstof, 
worden de chromebooks ook 
ingezet bij de oefensoftware 
van verschillende methodes, in 
combinatie met de computers 
die al in de groepen stonden.  
 
Oproep! 
Aan de ouders van de leerlingen van groep  
4 t/m 8 vragen wij vriendelijk of u voor uw kind 
voor oortjes kunt zorgen. Op deze manier kan 
er in stilte worden gewerkt, ook als leerlingen 
geluid nodig hebben bij de programma’s. Deze 
blijven dan in bezit van uw kind. 

Schoolmarkt  

Chromebooks 

Wij zijn inmiddels gestart met het digitaal ver-
werken van de lesstof. Hiervoor zijn 50 chrome-
books aangeschaft. Voorlopig werken daar vooral 
de groepen 4 t/m 8 mee met de verwerkingsstof 
van rekenen. Hiervoor hebben wij een licentie 
aangevraagd voor dit schooljaar. Wij hebben 
daarnaast ook een proeflicentie aangevraagd 
voor de taallessen van de nieuw aangeschafte 
methode Taalactief 4. Voorlopig werken wij met 

Nadenkertje 


