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Belangrijke data:
3+4 juni: oudergesprekken
6 juni: dag van het overblijven
9+10 juni: Pinksteren
12-14 juni: schoolkamp
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21 juni: Maestro
24+25 juni: oudergesprekken 3-7
2 juli: schoonmaakavond
2 juli: rapporten mee 1-8
3 juli: afscheid groep 8
5 juli: laatste schooldag,
12.15 uur vrij

Pinksteren

Personeel

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Afscheid juf Wilma
Zoals u weet, neemt juf Wilma eind
dit schooljaar afscheid. De dag dat
wij dit willen doen, is vrijdag 28 juni.
U krijgt hierover nog een brief met
meer informatie. Wel willen wij u
alvast melden, mocht u juf Wilma
nog een hand willen geven, hiervoor
gelegenheid is van 12.15 tot 13.00
uur op school in de hal.

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
Maak ons tot een zegening
voor de volken,
een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.
Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken,
een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
Uit aller mond: Lied 385

Welkom
Instroom
Op 24 juni is Lindsey Schreuders jarig en wordt ze vier jaar.
In juli-september hopen de volgende
kinderen vier jaar te worden:
Koen Langeveld (1 juli)
Zara de Vries (4 juli)
Eva Verhoeks (10 juli)
Thom van Selm (14 juli)
Rowin Canters (27 juli)
Ralph den Hartog (31 aug.)
Benjamin Kamsteeg (12 sept.)
Nora van Ooijen (24 sept.)
Benjamin de Jong (25 sept.)
Wat fijn dat jullie na de zomervakantie bij ons op school komen! Wij
wensen jullie heel veel (leer)plezier.
Groep 5
Na de vakantie komen Tess en Tygo
Dijkstra in groep 5. Zij zijn verhuisd
en wonen dan in Zuilichem.
Van harte welkom, wij hopen dat
jullie snel je plekje zullen vinden!

Dag van de
overblijfkrachten
Donderdag 6 juni was de dag van de
overblijfkrachten. Wekelijks staan ze
klaar om er een gezellig overblijf uur
van te maken. Wij danken iedereen
voor hun trouwe inzet!

Pinksteren
Op maandag 10 juni zijn alle kinderen vrij in
verband met Pinksteren. Na de Hemelvaart
moesten de discipelen wachten op de komst
van de Heilige Geest. Dat gebeurde met Pinksteren. Daarna mochten ze op weg gaan om
het werk wat de Heere Jezus had gedaan op
aarde voort te zetten: vertellen van Gods liefde!

Schoolkamp groep 8
De voorbereidingen zijn al in volle
gang, want van woensdag 12 t/m
vrijdag 14 juni gaat groep 8 op
schoolkamp naar kampeerboerderij
“De Zandkamp” in Biezenmortel.
Dit jaar gaan als begeleiders mee: Henk-Jan de
Haan, meester Huig, juf Gerdien, en juf Jolanda. Op woensdag 12 juni staat daardoor juf
Tanja voor groep 1. Op donderdag staat juf
Henriette voor groep 6, de vrijdag moet nog
worden geregeld. Wij hopen dat jullie een paar
mooie dagen hebben met elkaar, als gezellige
afsluiting van de basisschoolperiode op de Willem van Oranjeschool!

Groepsverdeling
Het bekend maken van de groepsverdeling
staat gepland op maandag 17 juni. Hopelijk zijn
dan ook alle vacatures ingevuld zodat wij een
definitief overzicht kunnen geven.

Schoolreis
Op donderdag 20 juni gaan de groepen 0/1 t/m
7 op schoolreis! De groepen 1 en 2 gaan naar
“Het Genieten” in Kaatsheuvel, de
groepen 3 en 4 naar Ouwehands
dierenpark in Rhenen en de groepen 5 t/m 7 gaan naar Burgers
Zoo in Arnhem.
U heeft via een brief meer informatie over de organisatie van deze dag ontvangen.

Oudergesprekken
Aan het eind van het schooljaar is er nog een
gesprek met de leerkracht(en) over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en met een
vooruitblik naar volgend jaar. Op maandag 3 en
dinsdag 4 juni zijn deze gesprekken voor de
groepen 0/1 en 1/2 geweest.
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Op maandag 24 en dinsdag 25 juni staan de
oudergesprekken gepland voor de groepen
3 t/m 7. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Schoonmaakavond
Op dinsdag 2 juli staat de laatste schoonmaakavond gepland. Dan zijn de ouders waarvan de
achternaam begint met G t/m M van harte welkom! Mocht u om wat voor reden nog niet hebben geholpen, dan bent u deze avond alsnog
van harte welkom!
Op maandagavond 1 juli staat de schoonmaakavond gepland voor de groepen 0/1 en 2.

Rapporten
Op dinsdag 2 juli krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Wilt u er erg in hebben deze
in de eerste week van het nieuwe schooljaar
weer op school in te leveren?
Ouderportaal
Op vrijdag 21 juni zal in het Ouderportaal meer
zichtbaar worden. Dan zullen de onderwijsbehoeften van uw kind(eren) zichtbaar zijn en de
gespreksnotities van de officiële contactmomenten: het kennismakingsgesprek/huisbezoek en
het oudergesprek in januari/februari. De notitie
van het eindgesprek volgt na het gesprek.
De leerkracht maakt binnen twee weken het
verslag. Nadien kunt u, indien nodig, binnen een
week met de leerkracht contact opnemen als u
daarover vragen heeft. Daarna staat het vast.

Afscheid groep 8
Woensdag 3 juli is de laatste schooldag voor de
leerlingen van groep 8. ‘s Morgens wordt er getrakteerd en vanaf 17.00 uur begint het afscheid. Dan beginnen de leerlingen en juffen en
meester met een gezamenlijke maaltijd en om
19.00 uur begint de officiële afscheidsavond
waarbij ook de betreffende ouders zijn uitgenodigd. Sommige leerlingen zijn vanaf hun 4e verjaardag op school gekomen, anderen zijn tussendoor ingestroomd. Jullie hebben lief en leed
met elkaar gedeeld. Dank je wel dat wij jullie
mochten leren kennen en onderwijzen, met als
doel genoeg bagage mee te geven om de volgende stap te kunnen maken. Genoeg bagage,
ook wat betreft de verhalen uit de Bijbel en de
gesprekken die erover zijn geweest. Jullie mogen weten dat de Heere God met jullie mee gaat
en ook op de nieuwe school voor je wil zorgen!
Wij hopen op een fijn afscheidsfeest en wensen
jullie heel veel succes en plezier op je nieuwe
VO-school. Wij wensen jullie daarbij ook Gods
zegen!

Vakantiebieb

Gevonden voorwerpen

Dankzij de VakantieBieb blijven
duizenden kinderen in de zomer
doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in
de zomer voorkomt een terugval
van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar
liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden in de App
Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor
geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de
boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Een poosje geleden is er een melding gedaan
over de gevonden voorwerpen in de witte kisten bij de hoofdingang en de ingang aan de zijkant van de midden-/bovenbouw. Helaas heeft
dit nog niet het gewenste resultaat: lege kisten. Het is raadzaam om nog een keer een blik
te werpen, want aan het eind van dit schooljaar
maken wij ze zelf leeg en krijgt alles een passende bestemming.

Wandelvierdaagse
De Avondvierdaagse 2019 zit erop. Wij kunnen
terugkijken op een geslaagde week!
In Giessen voelden we ons meer dan welkom.
De volgende bedrijven willen we hartelijk bedanken voor hun sponsoring.
-Slagerij De Vries
-Bakkerij Verba
-EMTE Duijzer
-Kever Montage
-Van der Zalm – metaal
-Mans Flowers
-Dijkhof Tweewielers
-Linflowers
-Dr. VINYL
Tot volgend jaar!

Eindcito
De voorlopige uitslag van de Centrale Eindtoets
van groep 8 is bekend. Wij zijn trots op de kinderen, het ligt voor iedereen minimaal in de lijn
van de verwachtingen die al eerder zijn uitgesproken. Met een score rond 538 ligt het opnieuw ruim boven het landelijk gemiddelde.
Een compliment voor de kinderen, juf Gerdien/
juf Jennika en uiteraard ook voor de juffen die
hen al die jaren les hebben gegeven!

Pleegouders –folder
Zaltbommel zoekt voor alle vormen van pleegzorg pleegouders. Hiervoor zijn posters gemaakt met meer informatie. Bij de ingang van
school vindt u zo’n poster. Er is een informatieavond op woensdag 12 juni van 20.00—22.00
uur. Wij geven het graag via deze nieuwsbrief
aan u door.

Onderwijsinspectie
Aan het begin van dit kalenderjaar, kreeg het
bestuur de mededeling, dat de onderwijsinspectie een aantal scholen van de Stichting zou
gaan bezoeken. Na het gesprek met de directeur-bestuurder op 14 mei, kregen we te horen
dat ook onze school zou worden bezocht. Het
betrof een verificatieonderzoek met als thema:
‘de basis op orde”.
Het inspectiebezoek was op dinsdag 28 mei. Er
zijn klassenbezoeken gedaan, gesprekken geweest met directie, Intern Begeleider, onderwijskundig specialist, het team en een aantal
leerlingen uit groep 6 t/m 8. Er is gekeken naar
5 indicatoren.
Aan het eind van het bezoek kregen we een
positieve beoordeling:
Aanbod:
Zicht op ontwikkeling:
Didactisch handelen:
Kwaliteitszorg:
Kwaliteitscultuur:

voldoende
voldoende
voldoende
goed
goed

We zijn heel blij met dit resultaat.
Het bevestigt ons eigen gevoel,
dat we bezig zijn met de goede
dingen. Dan is dit een opsteker
om daarmee verder te gaan!

Knikkerpotjes
Onlangs vroegen kinderen waarom wij geen
knikkerpotjes op school hadden. Een goede reden om dit meteen te veranderen. De tegels
zijn aangeschaft en meester Jan onze conciërge
heeft de knikkertegels mooi oranje geverfd.
Inmiddels maken de kinderen er al gebruik
van.
Tijdens de eerste knikkerronde in Zaltbommel
hebben meerdere kinderen van onze school
meegedaan. Jannis (groep 4) heeft
zich gekwalificeerd voor het NK
knikkeren in Ouwehand op 29 juni.
Hij moet dus in Rhenen als enige
uit Brakel de WvO gaan verdedigen! Succes Jannis!!
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Maestro Brakel — OBK

Tot slot

Misschien heeft u het al via andere kanalen
gehoord, maar een poosje geleden is aan mij
gevraagd of ik mee wilde doen met de Maestro
van Brakel. Dit wordt georganiseerd in verband met het 100 jarig bestaan van OBK.
Hoewel ik er even over na moest denken, heb
ik de stoute schoenen aangetrokken en “ja” gezegd. Ik heb er
geen moment spijt van gehad en
geniet ervan dit te mogen doen.
Inmiddels zijn we wat weken verder waarin er druk wordt geoefend
met dirigeerstok en orkest (ik heb
de buren maar even gewaarschuwd dat dit gaande was, ook in
verband met het oefenen thuis).
Het is ook een mooie kans om de
Brakelse mensen wat beter te leren kennen!
Op vrijdagavond 21 juni om 21.00 uur gaat
het dan echt gebeuren. Mocht u in de gelegenheid zijn om te komen kijken op het voetbalveld in Brakel om support te geven, dan bent u
van harte welkom! Zeker ook, omdat het publiek 1/3 van de stemmen telt ;).

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het
schooljaar. Er is veel nieuws verspreid, er zijn
veel dingen gedeeld. Bedankt voor de fijne contacten en uw vertrouwen in de school. Ouders
die zich op welke manier dan ook nuttig hebben
gemaakt, BEDANKT! Zonder uw hulp zouden
dingen anders zijn verlopen of niet zijn gebeurd.
Wij sluiten het schooljaar af met het vertrouwen
dat de Heere er was, is en zal zijn.
Wij wensen iedereen die bij onze school
betrokken is een heel fijne zomervakantie
toe en hopelijk TOT ZIENS in het nieuwe
schooljaar!
Juf Leonie Hoogendoorn, Juf Jolanda Dijkhof, Juf
Elly Kraan, Juf Ellen Vos, Juf Wilma, Juf Marti
Hokken, Juf Annemarie Verkerk, Juf Tineke van
Ginkel, Juf Letty Soer, Juf Henriëtte
Hak, meester Huig van Duijn, Juf
Gerdien de Bruijn, Juf Arinda de
Bruin, Juf Jennika Bax, Juf Josiene
Scherff, Juf Mieke Katerberg, Meester Jan Reijmers, Juf Everdien van
Dasselaar & Juf Trijnie van Dijk.

Wat het resultaat ook zal zijn, het is/was een
geweldige ervaring!
juf Trijnie

De jarigen van juni en juli zijn:
5-6
5-6
6-6
6-6
6-6
15-6
18-6
21-6
23-6
25-6
25-6
25-6
27-6
27-6

Nathalie van Kooij, groep 7
Maarten van der Zalm, groep 3
Jasmijn Mans, groep 4
Manuel Kamsteeg, groep 0/1
Jasmijn Mans, groep 4
Florian Vonk, groep 7
Mats Hus, groep 2
Teun van der Zalm, groep 3
Emmy Kooijman, groep 5
Matthew Naaijen, groep 8
Stijn van Wijk, groep 6
Joppe Grauss, groep 0/1
Teun Broere, groep 5
Cas van Dalen, groep 4

1-7
3-7
4-7
12-7
13-7
14-7
14-7
15-7
18-7
19-7
21-7
21-7
23-7
25-7
26-7
28-7
30-7
31-7

Ynke Dijkhof, groep 4
Lisa Muilwijk, groep 1
Joris Grauss, groep 5
Tess Vervoorn, groep 2
Leonie van Steenis, groep 6
Elisa Feller, groep 5
Nathan Ramp, groep 1
Dinte Wahlbrinck, groep 3
Suus Kooijman, groep 7
Thomas Timmerman, groep 0/1
Noréh Luijendijk, groep 2
Niek de Vries, groep 4
Wendy van Tuijl, groep 7
Tess Kooijman, groep 4
Elise Wahlbrinck, groep 6
Emmely v. Klooster, groep 0/1
Iliass Elbouchehati, groep 5
Noor van Brakel, groep 0/1

Wij wensen iedereen een fijne dag!
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
www.wvobrakel.nl

Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

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