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groep 3, 4, 5 en 8
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Werkplaatsochtend
30 september en 1 oktober
Oudergesprekken 0/1 en 2
27 september
Volgende nieuwsbrief

Op een dag hielden de gereedschappen
van de meubelmaker een vergadering. De
voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt, dat hij
maar beter kon vertrekken, omdat hij teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: “Als ik
deze timmermansplaats moet verlaten,
dan moet broeder Schaaf er ook uit! Al zijn
werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt eraan.”
Waarop broeder Schaaf antwoordde: “Dan
gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij
legt iedereen de maatstaaf aan, alsof hij
de enige is die gelijk heeft.”
Broeder Duimstok deed toen zijn beklag
over broeder Schuurpapier en zei: “Ik wil
wel gaan, maar broeder Schuurpapier is
ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd de
verkeerde kant op.”
Op het heetst van de discussie kwam de
meubelmaker de werkplaats binnen, om
aan zijn dagtaak te beginnen. Hij zocht
het hout uit en gebruikte die dag, zoals
alle andere dagen: De duimstok, de
schaaf, de hamer, maar ook het schuurpapier kwam aan de beurt. De meubelmaker
ging naar huis.
Toen stond broeder Zaag op en zei:
“Luister, ik zie, dat de meubelmaker ons
allemaal als zijn werktuigen kan gebruiken, om zijn doel te bereiken!”
Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook
zijn voor onze hemelse Vader als een
bruikbaar instrument zijn. Wij zijn werkzaam, als wij elkaar bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, want
wij hebben elkaar nodig. Allemaal een fijn
en gezegend schooljaar gewenst!

PERSONEEL
Jubileum
Op 1 augustus 2019 was het 40
jaar geleden dat juf Letty begon
als juf. Al die jaren mocht ze zich
inzetten voor de kinderen die aan
haar zorgen waren toevertrouwd.
De eerste jaren was ze werkzaam
op andere scholen, de laatste 20
jaar op onze school. Juf Letty, van
harte gefeliciteerd!

Welkom
Wij mochten na een goede vakantie allemaal weer van start gaan.
Wij heten de nieuwe leerkrachten
ook via deze nieuwsbrief van harte
welkom: juf Gerlinde in groep 0/1
op maandag t/m woensdag en juf
Nicole in groep 3 op woensdag
(om de week), donderdag en vrijdag. Wij hopen dat jullie snel gewend zijn en je met veel plezier op
onze school zult werken!

WELKOM
Na de zomervakantie zijn de volgende kinderen bij ons op school
gekomen vanwege een verhuizing
en nog niet genoemd in de laatste
nieuwsbrief:
Joany Ferket, groep 8
Esmay Thiermann, groep 6
Hayley Ferket, groep 5
Joury Thiermann, groep 4
Djayvey Ferket, groep 3
Chantal Boogaarts, groep 6
Wij hopen dat jullie je snel thuis
zullen voelen en met veel plezier
naar school zullen gaan!

JAARPLANNING
In Parnassys staat de jaarplanning
van dit schooljaar. U kunt dit als
ouders inzien via het Ouderportaal
zodat u wekelijks ziet wat er gepland staat of wat belangrijk is om
te weten. Deze planning wordt ook
meegenomen in de nieuwsbrieven.
Lukt het u niet om in te loggen op
het Ouderportaal, dan kunt u dit
juf Trijnie laten weten via
info@wvobrakel.nl.
Wilt u als u in het Ouderportaal
kijkt, ook meteen uw gegevens
controleren? Graag wijzigen indien
nodig.

OM TE WETEN….
Even wat dingen op een rijtje om aan het begin van het schooljaar weer onder de aandacht
te brengen:
Bezoek tandarts/dokter, etc.
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 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 andere dingen worden getrakteerd. De voorkeur gaat uit naar
wat gezondere traktaties.

BIBLIOTHEEK
Lezen is belangrijk voor kinderen. Van de opbrengst van de afgelopen lentemarkt zijn inmiddels mooie en nieuwe leesboeken aangeschaft voor de klassenbibliotheek van iedere
groep. Vraag uw kind er gerust eens naar.
Op school hebben wij een schoolbibliotheek.
Kinderen kunnen hier lid van worden door eenmalig een bijdrage van € 5,- te geven. Zij kunnen dan het hele jaar volgens rooster boeken
lenen uit deze bibliotheek.
Nu zijn wij nog op zoek naar ouders die bij de bibliotheek willen
helpen bij het uitlenen op de
dinsdagmiddag
van
13.15—
13.45 uur. Wie komt ons helpen? Informatie kunt u inwinnen
bij Xandra van Tuijl 06 10339942.

LUIZENCONTROLE
Na iedere vakantie wordt er op woensdag een
luizencontrole gedaan bij alle kinderen. De eerste keer is dat geweest op woensdag 21 augustus. Wilt u er dan (indien nodig) rekening
mee houden i.v.m. speldjes, vlechten, etc.?
Alvast dank voor uw medewerking.
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INFORMATIEAVOND
Op donderdagavond 29 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

Tussen 19.45 en 20.00 uur staat de koffie/
thee klaar in de hal.
Op deze avond is Petra Bergmans van Buurtzorg Jong aanwezig die indien nodig graag wat
komt uitleggen over de rol en plaats die
Buurtzorg Jong heeft. Vragen staat vrij, loop
gerust naar haar toe.

SPORTDAG
Dinsdag 3 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!
Mocht vanwege het weer de sportdag niet door
kunnen gaan, dan schuift het een week op.

KENNISMAKINGSGESPREKKEN
In de periode tot de herfstvakantie worden er
kennismakingsgesprekken gehouden. De leerkrachten van de groepen 6 en 7 maken daarvoor een afspraak met u voor een huisbezoek,
de leerkrachten van groep 3 t/m 5 en 8 plannen deze gesprekken op een aantal avonden op
school. Deze avonden zijn op maandag 16 en
dinsdag 17 september van 18.30—21.30
uur. Betreffende ouders krijgen hierover nog
nader bericht.
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).
Vanwege het verlof van
juf Leonie en juf Gerlinde,
is er aan het begin van
dit schooljaar een iets
andere
invulling
voor
groep 1 en 2.

Op maandag 30 en dinsdag 1 oktober zijn er
voor de ouders van groep 1 en 2 gesprekken
voor zowel kennismaking als het bespreken
van de ontwikkeling van uw kind(eren).
Dit is gedaan, omdat dan juf Leonie en juf Gerlinde nog niet met verlof zijn en deze gesprekken zelf kunnen voeren. Vervolgens zal er in
de week van 25 november (week 48) gelegenheid zijn (voor ouders of leerkracht(en) die dit
wensen) om een afspraak te maken. U krijgt
hier via de weekmail van de groep meer informatie over.
Daarna zullen er dan weer gesprekken zijn in
februari, net zoals bij de groepen 3 t/m 7.

WEEK VAN DE POSITIEVE
GEZONDHEID
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. Zoals ieder jaar, zullen wij
hier ook weer aandacht aan geven op school.
Patricia van Spel& verzorgt een clinic over
'Jezelf en in beweging zijn'. Verder kunnen wij
uit de volgende thema’s kiezen om mee aan
het werk te gaan:

Ontdek talenten en droom over later

Stilte

Kom in beweging

Dat doe je goed!

PSALMEN VAN DE MAAND
De psalmen die deze maand worden geleerd
zijn:
Groep 0/1 en 2: psalm 100:1
Groep 3 en 4: psalm 100:1, psalm 100:3,
psalm 150:1; psalm 146:1
Groep 5 t/m 8: psalm 150:1, psalm 149:1,
psalm 146:1 en 3, psalm 145:1

GYMROOSTER groep 3 t/m 8
Eén van de dingen die we het afgelopen jaar
met elkaar hebben besproken is, dat we bewegen belangrijk vinden en graag een bewuste
plaats willen geven in ons onderwijs. Het past
ook bij onze visie:
‘leren met hoofd, hart en handen’
Daarom hebben de groepen 3 t/m 8 weer 2
gymlessen in de gymzaal. Op maandagmorgen
worden ze verzorgd door de gymdocent Patricia, de andere lessen door de leerkrachten zelf.
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. Groep 3
gymt 1x in de gymzaal. Het rooster vindt u in
de bijlage van deze nieuwsbrief en ook op de
website van onze school, www.wvobrakel.nl .

OVERBLIJVEN
Het overblijven gaat nu sinds 2 jaar via Overblijven met Edith, een digitaal systeem. Na de
overstap is gekozen om de bijdrage te handhaven en in de toekomst te bekijken of dit haalbaar blijft. In de afgelopen tijd is gebleken dat
wij een financieel tekort krijgen bij het overblijven. Dit heeft te maken met de vaste bijdrage
die voor iedere leerling moet worden overgedragen aan Edith en het toenemende aantal
kinderen dat overblijft. Hierdoor moeten er
soms meer overblijfkrachten worden ingezet.
Er is een voorstel gedaan naar de MR om de
bijdrage per leerling te verhogen naar € 2,- per
kind. Dit voorstel is door de MR goedgekeurd.
De verhoging gaat in per 1 september 2019.
Betreffende ouders zijn hierover via een aparte
brief op de hoogte gebracht.

PRIVACY—FOTO’S
Iedere ouder heeft persoonlijk aangegeven
waar wel/geen toestemming voor wordt gegeven wat betreft het publiceren van foto's.
Wij proberen hier als school zorgvuldig mee om
te gaan.
Nu komt het wel eens voor, dat u als ouder(s)
zelf foto’s maakt van activiteiten die tijdens
schooluren plaatsvinden. Wij merken dat deze
foto’s soms wel via mediakanalen worden getoond. Hier is school niet verantwoordelijk voor.
Toch willen wij het in deze nieuwsbrief benoemen, al was het alleen maar om hier alert op te
zijn.

AFSCHEIDSCADEAU
Misschien heeft u de bloembak al wel zien staan
voor school. Afgelopen week zijn de planten erin gezet. Een mooi cadeau van groep 8 die afscheid heeft genomen. Iedereen bedankt, het
ziet er erg mooi en gezellig uit!

STUDIE(MID)DAGEN
In dit schooljaar staan een aantal studie(mid)
dagen voor het team gepland waarop alle kinderen vrij zijn. Ze staan ook vermeld in de
Jaarplanning, maar via deze nieuwsbrief een
aparte vermelding. Hier volgt het overzicht:
Dinsdagmiddag 8 oktober 2019
Donderdagmiddag 5 december 2019
Dinsdagmiddag 18 februari 2020
Woensdag 18 maart 2020
Donderdagmiddag 9 april 2020
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OUDERHULPLIJST

VERKEER ROND SCHOOL

Het komt regelmatig voor, dat wij hulp van
(groot)ouders nodig hebben. Meestal wordt dit
op het moment gevraagd wanneer het echt nodig is. Vorig schooljaar stelden wij een ouderhulplijst samen waarop verschillende activiteiten stonden waarbij hulp van (groot)ouders
werd gevraagd. Wij konden op veel hulp rekenen, dit is zeer gewaardeerd!

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.

U ontvangt deze lijst binnenkort weer met het
verzoek deze in te vullen mocht u zich ergens
beschikbaar voor willen stellen. U krijgt dan te
zijner tijd meer informatie via de leerkracht
(en).

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!

Zonder hulp van ouders, kan er niet zo veel als
met! Kunnen wij daarom ook op uw hulp rekenen?

WERKPLAATSOCHTENDEN

Schoonmaakavonden
Dit schooljaar plannen wij geen drie, maar twee
schoonmaakavonden per groep. Voorheen werd
dit gedaan op volgorde van de beginletter van
de achternamen, dit schooljaar roepen we iedereen op die bereid is zich een avond
voor school beschikbaar te stellen! De data
zijn:

Ook dit schooljaar houden wij weer een aantal
werkplaatsochtenden in groep 1 t/m 8. Tijdens
deze ochtenden zijn de leerlingen in groepjes
aan het werk en begeleidt de leerkracht een
opdracht. Bij iedere groep is een andere opdracht. Dit kan een zelfstandige les zijn van
een vak, een creatieve opdracht of een opdracht waarbij samenwerken belangrijk is. De
groepjes rouleren zodat aan het eind van de
ochtend iedereen alle opdrachten heeft gedaan.

Donderdagavond 23 januari: groepen 1 t/m 8
Maandagavond 6 juli: groep 0/1 en 2
Dinsdagavond 7 juli: groepen 3 t/m 7

Tijdens deze ochtenden is hulp van (groot)
ouders soms nodig. Hierbij alvast de data:
woensdag 25 sept; vrijdag 22 november;
woensdag 22 januari, vrijdag 6 maart, woensdag 22 april (groep 0/1: 21 april ‘s middags);
vrijdag 12 juni (groep 0/1 11 juni ‘s middags).

Tijdens de laatste schoonmaakavond
hebben ons geholpen:
Mandy Kamsteeg, Jantine Mans,
Esther van Heusden, Wilma van Hees,
Janine Kooijman, Ellen den Haan,
Heidi Hokken, Caroline Kooijman, Rosalynn, Suus en Lize. Bedankt!

Uw hulp wordt bijzonder gewaardeerd, door
leerkrachten en leerlingen!

De jarigen van deze maand zijn:
02-09
06-09
08-09
16-08
20-09
20-09
22-09
23-09
24-09

Lois Timmermans, groep 8
Bente Wahlbrinck, groep 4
Marlize van der Zalm, groep 8
Naomi Klop, groep 7
Sofie Roza, groep 4
Jishra de Ruiter, groep 5
Diede Kanters, groep 4
Rosanne Mans, groep 6
Joas Ermstrang, groep 4

25-09
25-09
26-09
29-09
30-09

Jessie Haubrich, groep 6
Haely Ferket, groep 5
Matthijs van Hemert, groep 2
Thirza van der Zalm, groep 6
Sander van der Zalm, groep 7

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

