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Stel je voor, dat je alleen een voet
was, wat zou je dan kunnen doen?
Hinkelen, lopen… Welke sporten
zou je kunnen doen? Rennen, Voetballen… Maar er is ook een heleboel
wat je niet zou kunnen doen. Als je
geen handen hebt, kun je niets
beetpakken, niet schrijven, niet
computeren. Je kunt zelfs je laars
of schoen niet uittrekken. Als je
alleen een voet bent kun je overal
komen, maar je kunt bijna niets
doen.
Stel je voor dat je alleen een hand
was, wat zou je dan kunnen doen?
Een heleboel. Tekenen, schrijven,
schilderen, timmeren, eten koken.
Je kunt iemand een hand geven. Je
kunt een schouderklopje geven. Je
kunt iemand troosten. Maar als je
geen voet hebt, dan kom je nergens. Handen en voeten hebben
elkaar nodig.
En zo is het nou ook met mensen.
Mensen zijn heel verschillend, door
God geschapen. Hij heeft het heel
mooi bedoeld, maar het werkt niet
altijd zo. Dat heeft verschillende
oorzaken. Bijvoorbeeld dat de hand
neerkijkt op de voet. ‘Jij zit daar zo
laag bij de grond. Wat kun jij nou
helemaal? Lopen, voetballen, wat
stelt dat nou voor.’ Elkaar vernederen. Elkaar niet waarderen. Een andere oorzaak is onmacht. Het lukt
niet. Je wilt wel, maar het lukt niet.
Het nieuwe schooljaar ligt voor ons.
Ook wij hebben elkaar nodig; ouders, kinderen en leerkrachten.
Wij hoeven het niet alleen te doen,
we mogen erop vertrouwen en bidden of God met ons mee wil gaan
en ons Zijn zegen wil geven.
1 Korinthe 12 vers 12

Personeel
Welkom
Wij mochten na een goede vakantie
allemaal weer van start gaan. Ons
team is uitgebreid met juf Aleida Vos
(tijdelijke vervanging van juf Ellen),
meester Huig van Duijn (groep 6) en
juf Josiene Scherff (onderwijsassistente). Van harte welkom en hopelijk hebben jullie snel je plekje gevonden!
Geboorte
Juf Ellen en haar man Benjamin lieten weten, dat ze op 31 juli werden
verblijd met de geboorte van hun
dochter Fiene. Van harte gefeliciteerd
en Gods zegen gewenst bij de opvoeding!
In blijde verwachting
Juf Annemarie vertelde ons dat zij en
haar man David begin februari 2019
gezinsuitbreiding verwachten. Wij
hopen dat de juf mag genieten van
haar zwangerschap en wensen het
gezin ook Gods zegen hierbij!
Invulling extra werkdrukgelden
Zoals al eerder is aangegeven, hebben wij geld van de overheid gekregen om in te zetten om de werkdruk
van leerkrachten te verminderen.
Voor dit schooljaar doen we dat op
de volgende manier:
Juf Gerdien staat iedere maandagmorgen voor groep 5, 7 of 8. De
leerkracht van die groep plant dan
zelf afspraken of activiteiten in, buiten de groep.
Meester Huig staat 1x in de
maand op woensdagochtend extra
voor groep 6, voor juf Henriette.
We zijn nog op zoek naar een leerkracht die dit voor de groepen 1-4
gaat doen. Voorlopig zal juf Josiene
dit gaan doen.
Juf Josiene ondersteunt op m aandag– dinsdag– en donderdagmiddag
afwisselend in alle groepen.

Informatieavond

Welkom
Thomas Timmerman, Emmely van der Klooster
en Noor van Brakel zijn na de vakantie bij ons
op school gekomen.
Op 26 september wordt Matthijs
van Hemert 4 jaar. Hij komt binnenkort op school in groep 0/1.
Welkom allemaal!

Op dinsdagavond 28 augustus wordt u van harte uitgenodigd voor een kort informatiemoment
in de groep van uw kind(eren). U wordt dan
geïnformeerd over het reilen en zeilen in de
groep(en). In groep 8 wordt u geïnformeerd
over het voortgezet onderwijs. De tijden zijn:



groepen 1 en 2: 19.00– 19.45 uur
groepen 3 t/m 7:
ronde 1: 19.00—19.45 uur
ronde 2: 20.00—20.45 uur
groep 8: 20.00—21.00 uur

Belangrijke data
In Parnassys staat de jaarplanning van dit
schooljaar. Wij doen ons best om alles up-todate te houden. Mochten er activiteiten of data
wijzigen of bijkomen, dan hoort u dat ook via
de mail of de nieuwsbrief.

Bezoek tandarts, dokter, ect
Soms komt het voor dat u met uw kind naar
een dokter, tandarts, therapeut etc moet. Wij
willen u vragen dit zoveel mogelijk buiten de
schooltijden om te plannen. De leerkrachten
vinden het fijn om het 1 dag van te voren te
weten in verband met bijzonderheden die
eventueel gepland staan. Wilt u hier rekening
mee houden?

Tussendoortjes
Even een opfrissing over het beleid van de
school: op maandag tot en met donderdag
mogen de kinderen alleen gezonde tussendoortjes (groente, fruit of brood) mee naar
school nemen. Op vrijdag mag er
koek worden gegeten. Bij traktaties
is er een uitzondering, dan mag er
ook op snoep getrakteerd worden.

Bibliotheek
Wij zijn op zoek naar ouders die bij de bibliotheek willen helpen op de dinsdagmiddag van
13.15— 13.45 uur. Wie komt ons helpen? Informatie kunt u inwinnen bij Xandra van Tuijl
06 - 10339942.



Tussen 19.45 en 20.00 uur staat de koffie klaar
in de hal.
NB: de aanvangstijd is wat vervroegd ten opzichte van de tijd die is vermeld in de eerdere
mail. Dit is vanwege de keuzes voor 2 rondes.

Kanjermethode
Zoals in de eindejaarsbrief al is aangegeven,
starten wij dit schooljaar met de Kanjertraining.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van
onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is
de basis voor het creëren van rust in de klas,
het stimuleren van sociale veiligheid en een
prettig schoolklimaat. Met de Kanjertraining
leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op
een positieve manier te handhaven in sociaal
(stressvolle) omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend
of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met
haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek
oplossingen waarmee je elkaar en de situatie
recht doet. Oplossingen die in de toekomst
houdbaar zijn.
De Kanjertraining vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Het
bestaat uit een serie lessen met bijbehorende
oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).
Het streeft de volgende doelen na:



Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in
de klas.



Het versterken van de sociale vaardigheden bij
leerlingen.
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Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
Het bevorderen van actief burgerschap/sociale
integratie.

De leerkrachten starten de training met 2 studiemomenten op woensdag 5 en 12 september
van 13.00—20.00 uur.
Aansluitend starten de lessen en wordt ook de
ouderavond gehouden. Wij herinneren u graag
aan de al eerder genoemde datum: dinsdagavond 25 september van 19.30 –21.30 uur
in de grote hal van school.
Wij stellen uw aanwezigheid erg op prijs, een
mooie kans om kennis te
maken met de kanjermethode. Deze avond wordt geleid
door de trainer die ook het
team begeleidt.

Sportdag
Dinsdag 11 september wordt de sportdag gehouden voor de leerlingen van groep 7 en 8 op
het terrein van de voetbalvereniging in Zuilichem.
Heel veel succes! Laat vooral veel sportiviteit
zien, bij winst of verlies. Wie weet, slepen jullie
nog wat prijzen in de wacht. Wij kijken uit naar
een sportieve en gezellige dag!

Samen met GGD, Spel& en de werkgroep wordt
er een menukaart ontwikkelt, waaruit scholen
inspiratie kunnen opdoen. Spel& ontwikkelt een
les in het kader van Positieve Gezondheid en
bewegen om tijdens deze week in te kunnen
zetten.
Zodra er interessante informatie komt voor ouders, dan geven wij dat zeker aan u door.

Gymrooster
In de nieuwsbrief van juli 2018 heeft het gymrooster gestaan. Mocht u het over het hoofd
hebben gezien, dan kunt u het daar vinden en
anders op de website.
Dit schooljaar hebben wij meer gymtijd ingepland. Alle groepen hebben 3 gymlessen in de
twee weken. Sommige leerkrachten hebben
geen gymbevoegdheid. Op maandagmorgen
verzorgt Patricia onze sportfunctionaris de
gymlessen van groep 3 t/m 8. Dit gaat volgens
een rooster.

Mocht vanwege het weer de sportdag niet door
kunnen gaan, dan schuift het een week op.

Voor de groepen waarvan de leerkracht geen
gymbevoegdheid heeft, worden de lessen verzorgd door een leerkracht
die wel bevoegd is. Op
dat moment is er dus een
wisseling van leerkracht,
alleen tijdens de gym.

Kennismakingsgesprekken

Verkeer rond de school

In de periode tot de herfstvakantie worden er
kennismakingsgesprekken gehouden. De leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 maken daarvoor een afspraak met u voor een huisbezoek,
de leerkrachten van groep 3 t/m 5 plannen deze gesprekken op een aantal avonden op
school. Deze avonden zijn op maandag 17 en
dinsdag 18 september van 19.00—20.30 uur.
Betreffende ouders krijgen hierover nog nader
bericht. Voor de groepen 1 en 2 zijn de gesprekken ook op maandag (middag en avond)
17 september en dinsdagavond 18 september.
Deze gesprekken zijn vooral bedoeld om kennis
te maken en dingen met elkaar te bespreken
en te delen die in het belang zijn van de ontwikkeling van uw kind(eren).
U krijgt nog een officiële uitnodiging.

Veiligheid rondom een school is erg belangrijk.
Hier zijn wij samen verantwoordelijk voor.
Daarom is het goed om aan het begin van het
schooljaar de informatieflyer die hiervoor is gemaakt onder de aandacht te brengen. Ook voor
nieuwe ouders is het fijn om te weten wat de
regels precies zijn.
Het zou fijn zijn als iedereen zich bewust is van
deze regels en zich hier ook aan houdt, in het
belang van de veiligheid
van onze kinderen.
U vindt de flyer in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Alvast bedankt voor uw
meedenken en handelen!

Positieve gezondheid

Privacy

De week van 14 t/m 21 september is de week
van de positieve gezondheid. Dit is een initiatief
van de gemeente. In deze week staat in de
Bommelerwaard Positieve Gezondheid op scholen centraal.

U ontvangt binnenkort een brief waarop u aan
kunt geven waar u wel of geen toestemming
voor geeft omtrent privacy zaken. Het is belangrijk dat wij dat van ieder gezin weten.
Daarom het vriendelijke verzoek, het formulier
te retourneren.
Pagina 3

Studie(mid)dagen

Schooltijd vrijdag

In dit schooljaar staat een aantal studie(mid)
dagen voor het team gepland waarop alle kinderen vrij zijn. Hier volgt het overzicht:

Even een herinnering aan de aanpassing van de
schooltijd op vrijdagmorgen. Vanaf dit schooljaar gaan we op vrijdagmorgen tot 12.15 uur
naar school.

Dinsdagmiddag 2 oktober 2018
Donderdagmiddag 6 december 2018
Dinsdagmiddag 19 februari 2019
Woensdag 27 maart 2019
Donderdagmiddag 18 april 2019

Wist je datjes….. gezond
In blauwe bessen zitten veel vitamine C en vezels.

Ouderhulplijst
Het komt regelmatig voor, dat wij hulp van
(groot)ouders nodig hebben. Meestal wordt dit
op het moment gevraagd wanneer het echt nodig is. Voor dit schooljaar stellen wij een ouderhulplijst samen waarop verschillende activiteiten staan waarbij hulp van ouders wordt gevraagd. U ontvangt deze lijst binnenkort met
het verzoek deze in te vullen mocht u zich ergens beschikbaar voor willen stellen.

Als je wilt dat je ananas sneller rijpt, zet hem
dan zo neer dat hij rust op de bladeren (op z’n
kop dus).

U krijgt dan te zijner tijd meer informatie via de leerkracht(en).

We onze voedingsgewoontes leren van onze ouders?

Zonder hulp van ouders, kan er
niet zo veel als met! Helpt u mee?

Het ontbijt de belangrijkste maaltijd is van de dag.

Een rij mais heeft altijd een even aantal korrels
Een tros bananen heet oorspronkelijk een
‘hand’, een losse banaan heet
een ‘vinger.

De jarigen van deze maand zijn:
02-09 Lois Timmermans, groep 7
06-09 Bente Wahlbrinck, groep 3
08-09 Marlize van der Zalm, groep 7
16-08 Naomi Klop, groep 6
19-09 Jelle van Dalen, groep 5
20-09 Sofie Roza, groep 3
20-09 Jishra de Ruiter, groep 4
22-09 Gwen van Heusden, groep 8
22-09 Diede Kanters, groep 3
23-09 Rosanne Mans, groep 5
24-09 Joas Ermstrang, groep 3
25-09 Jessie Haubrich, groep 5
27-09-Marit Versteeg, groep 8
27-09 Rafa Visser, groep 2

29-09 Thirza van der Zalm, groep 5
30-09 Sander van der Zalm, groep 6

Iedereen van harte gefeliciteerd!!

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
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Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

Contact:
tel.: 0418-672220
info@wvobrakel.nl

