
Dit jaar verdwijnt weer in het verle-
den, 
de dagen gingen snel voorbij. 
Sommigen mochten wij met vreugde 
beleven, 
andere dagen waren wij niet zo blij. 
 
 
Ons leven kunnen wij met geen dag 
verlengen, 
elk uur of ogenblik is uniek. 
Net als ieder mens die ons pad kruiste 
en een indruk achterliet. 
 
 
Zo heeft dit jaar ons veel gegeven, 
of juist ontnomen, een intens verdriet. 
Maar Iemand is ons altijd bij gebleven, 
Jezus, de Vader die ons geen dag ver-
liet. 
 
 

Aan Zijn hand gaan wij verder, 
het hoofd geheven, vertrouwend en 
wel. 
Liefde ontvangen en liefde geven, 
in die ene zekerheid: Immanuel! 
 

Belangrijke data: 

08 januari 
Luizencontrole 
 
15 en 16 januari 
adviesgesprekken gr. 8 
 
21 en 23 januari 
Excursie groep 0/1 en 2 
 
23 januari 
Schoonmaakavond 
 
29 januari 
Show Mad Science 
 
30 januari 
Volgende nieuwsbrief 
 

 
 

j a n u a r i  

Oud en nieuw  

 

1 

 

Personeel  

Welkom 

Luizencontrole 

Adviesgesprekken VO 

 

Citotoetsen  

Kerstviering  

Activiteitencommissie 

Cultuureducatie  

Werkplaatsochtend  

 

Mad Science 

Schoonmaakavond 

Folders  

Gebedskring 

Psalmen van de maand 

 

Gevonden voorwerpen  

Jarigen  

 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

4 

4 

 

In dit nummer: 

Op woensdag 15 en donderdag 16 
januari worden de adviesgesprekken 
gehouden voor de leerlingen van 
groep 8. Er wordt een verwachting 
uitgesproken door de leerkracht(en) 
aan de hand van de gemiddelde 
toetsresultaten en hun eigen bevin-
dingen. Voorafgaand krijgen de leer-
lingen hun rapport mee op maandag 
13 januari. 

Groep 2 
Juf Josiene Scherff wil na de kerst-
vakantie de vervanging in groep 2 
doen op maandag en woensdag. 
Ze is voor ons geen onbekende, 
omdat ze voorgaande jaren ook al 
verschillende groepen les heeft 
gegeven of extra ondersteuning 
gaf. Wij hopen dat ze weer met 
veel plezier in ons midden zal zijn.  
 
Stage 
Aan het begin van dit schooljaar is 
Quinty Vos haar stage begonnen 
op  maandag en dinsdag in groep 
3. Na de kerstvakantie gaat ze 
verder in groep 0/1. Op maandag 
middag zal ze dan weer in groep  

PERSONEEL 

 OUD EN NIEUW 3 zijn, omdat deze middag de kleu-
ters vrij zijn. Vooralsnog willen wij 
haar bedanken voor de inzet die ze 
heeft getoond in groep 3 en wensen 
wij haar veel plezier in de kleuter-
groep. 
 
Geboorte 
Wij kregen van juf Gerlinde en haar 
man het mooie bericht dat op 18 
december hun zoon Luuk is gebo-
ren! Wij feliciteren hen van harte en 
wensen hen Gods zegen bij de op-
voeding. Juf Gerlinde geniet tot de 
meivakantie van verlof en deze ge-
zinsuitbreiding. Daarna hoopt ze 
weer voor een gedeelte terug te ko-
men om les te geven aan groep 0/1.  

Op 4 januari hoopt Siebe Dijkhof 
vier jaar te worden en Eva van Da-
len op 7 januari. Na de kerstvakan-
tie zullen zij dan als nieuwe leer-
lingen op de Willem van Oranje-
school verwelkomd worden in groep 
0/1. Wat fijn dat jullie bij ons op 
school komen, wij hopen dat je met 
veel plezier naar 
school zult gaan! 

WELKOM 

LUIZENCONTROLE 

Zoals gewoonlijk is er na iedere va-
kantie op woensdag een luizencon-
trole in alle groepen. Deze staat 
gepland op woensdag 8 januari.  

ADVIESGESPREKKEN VO 
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KERSTVIERING 

Woensdag 22 januari wordt er weer een werk-
plaatsochtend georganiseerd. Mocht er eventu-
eel nog hulp nodig zijn, dan hoort u dat via de 
betreffende leerkracht.  
 
Tijdens de laatste studiemiddag hebben wij er-
varingen uitgewisseld. Daarnaast is er afge-
sproken dat wij zelf een database maken van 
succesvolle opdrachten.  
 
Er is ook extra digitaal materiaal aangeschaft 
voor het samenstellen van goede lessen mede 
aan de hand van de Taxonomie van Bloom. 
 
De taxonomie van Bloom ge-
bruiken wij als uitgangspunt 
bij de ontwikkeling van rijke 
lessen en projecten. De vra-
gen en opdrachten doen een 
beroep op zowel het 'hogere 
orde denken' (creëren, evalu-
eren en/of analyseren) als op 
het 'lagere orde den-
ken' (onthouden, begrijpen 
en/of toepassen). 
De taxonomie biedt een handige structuur 
waarmee een onderwerp kan worden benaderd 
en is een praktisch hulpmiddel bij de formu-
lering van leerdoelen.  
 
Deze benadering kan bij alle kinderen worden 
gebruikt. Kinderen gaan hiermee op eigen ni-
veau aan de slag. De leerkracht observeert de 
handelingen en het resultaat. Wij observeren bij 
alle leerlingen  de creatieve, analytische en kri-
tische denkvaardigheden. Een voorbeeld:  
 

WERKPLAATSOCHTEND  

Op dinsdag 21 januari gaat 
groep 0/1 op excursie naar 
het Stadskasteel in Zaltbom-
mel. Op donderdag 23 janu-
ari geldt dit voor groep 2.  

 

Er zijn drie onderdelen waar de kinderen langs 
rouleren:  
 
* KIJK-les in de historische kamers van het mu-
seum waarbij een kunstvakdocent beschou-
wend, onderzoekend en reflecterend het thema 
aanbiedt.  
* ONTDEK-les in het museum waarbij onder-
zoekend wordt gewerkt en zelfstandig een  
opdracht/spel wordt uitgevoerd en onder bege-
leiding van groepsleerkracht en museummede-
werker.  
* DOE-les in het MuseumAtelier waarbij leer-
lingen creatief het thema verwerken onder des-
kundige begeleiding van een vakdocent en het 
creërend vermogen van de leerlingen wordt ge-
stimuleerd. 

CULTUUREDUCATIE CITOTOETSEN 

In januari en februari worden de Cito-toetsen 
midden afgenomen in de groepen 2 t/m 8. De 
resultaten worden besproken op de gespreks-
avond in februari voor gr. 2 t/m 7,  de resulta-
ten van groep 8 worden tijdens de adviesge-
sprekken besproken. 
 
Wij kiezen er bewust voor om geen toetsen af 
te nemen in groep 1. In groep 2 is dat alleen de 
Middentoets van Rekenen en Taal. Indien nodig 
wordt dit herhaald in juni, de Eindtoets. 

Afgelopen woensdagavond hebben wij met el-
kaar het Kerstfeest gevierd. Fijn dat er zoveel 
ouders, opa’s en oma’s en andere belangstel-
lenden waren. Wij mochten luisteren naar en 
zingen van het licht van het Evangelie van de 
geboorte van de Heere Jezus. Vervolgens mo-
gen wij lichtdragers zijn en het weer doorgeven 
aan de mensen die wij op onze weg tegen ko-
men.   
 
Wij willen iedereen bedanken die op welke ma-
nier dan ook, heeft bijgedragen aan deze Kerst-
viering. De collecte ter bestrijding van de on-
kosten heeft het mooie bedrag van  
€ 452,67 opgebracht. Dit komt ten goede aan 
onze  vier sponsorkinderen. Mocht er aan het 
eind van het schooljaar geld over zijn, dan 
wordt dit overgemaakt naar een goed doel.  
 
Allemaal hartelijk bedankt voor uw aanwezig-
heid en uw gift! 
 
Kerststukjes 
Op donderdag 19 december werden de creatie-
ve vaardigheden aangesproken. In alle groepen 
zijn kerstbakjes gemaakt, de hele school rook 
naar dennengroen. Trotse 
gezichten met kerststukjes in 
allerlei creaties hebben wij 
voorbij zien komen.  
 
Alle ouders die deze dag heb-
ben meegeholpen: hartelijk 
bedankt! 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Er wordt veel werk verzet door de Activiteiten-
commissie. Ze denken mee en zijn een gewaar-
deerde steun bij de verschillende activiteiten. 

Zeker in de laatste maanden 
van het jaar, worden ze met 
regelmaat in de school gesigna-
leerd, altijd bezig in het belang 
van school/de kinderen. En dat 
mag wel eens gezegd worden. 
Bedankt voor jullie inzet!! 
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Creëren 

SCHOONMAAKAVOND 

Net als voorgaande jaren is er ook dit school-
jaar weer een show van Mad Science gepland. 
Op woensdag 29 januari komt Mad Science 
een spannende wetenschap & techniekshow 
verzorgen op onze school. Deze keer is het 
thema Energie Experts.  
Vervolgens kunnen de kinderen van de groe-
pen 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschool-
se wetenschap & techniekcursus. 
  

De kinderen gaan gedurende 6 bijeenkomsten 
aan de slag met talloze experimenten, activi-
teiten en demonstraties. De lessen liggen dicht 
bij de belevingswereld van de kinderen en sti-
muleren een onderzoekende leerhouding. Hier-
bij vindt u alvast het overzicht: 
 

Datum: 29-1-2020  
Thema: Show, Energie Experts  
Starttijden: 10:30 en 11:15 uur (show duurt 
ongeveer 30 minuten) 
 
Naschoolse wetenschap & techniekcursus 
Dag: Woensdag 

Starttijd: 12:30 uur 
Dag 1: 4-3-2020  
Dag 2: 25-3-2020  
Dag 3: 1-4-2020  
Dag 4: 8-4-2020  
Dag 5: 15-4-2020  
Dag 6: 22-4-2020  
 
Uiterste inschrijfdatum: 13-2-2020 

MAD  SCIENCE 
FOLDERS 

Niveau Acties Producten 

Ontwikkelen 
van nieuwe 
ideeën, 
oplossingen 
of producten 

- Combineer 
- Plan 
- Ontwerp 
- Maak 
- Ontwikkel 
- Onderzoek 
- Stel op 
- Formuleer 
- Herschrijf 

- Verhaal 
- Projectverslag 
- Plan 
- Nieuw spel 
- Lied 
- Media product 
- Advertentie 
- Schilderij 

In het folderrek bij de kleuteringang liggen de 
folders waarin op een beknopte wijze  onze 
school wordt weergegeven.  
 
Kent u ouders die zich aan het oriënteren zijn op 
een basisschool voor hun kind? Neem dan ge-
rust een folder mee om die aan hen  te geven of 
door de brievenbus te doen. Het is fijn als ou-
ders van school positief spreken over en mee-
denken met school. Een betere reclame is er 
niet. Alvast bedankt! 

voorgaande jaren waarop wij werkten met de 
beginletters van de achternamen. Wij hopen 
dat met twee schoonmaakavonden de opkomst 
groot genoeg is om dit klusje te klaren in iede-
re groep. Mogen wij op uw steun rekenen? 
Naast dat u daar ons mee helpt, is het ook een 
mooi moment om als ouders 
informeel in contact te zijn.  
 
Vele handen maken licht 
werk, zullen wij maar zeg-
gen! 

Wij hebben besloten om dit schooljaar twee 
schoonmaakavonden te organiseren voor de 
groepen 3 t/m 8. De ouders van de groepen 0/1 
en 2, draaien wekelijks een eigen extra schoon-
maakrooster waar wij heel blij mee zijn! Op 
donderdagavond 23 januari staat de eerste 
schoonmaakavond gepland voor groep 3 t/m 8, 
aanvang 18.30 uur. Hiervoor nodigen we alle 
ouders uit! Dit in tegenstelling tot  

GEBEDSKRING 

Tijdens de laatste vergadering van de Identi-
teitscommissie is er gesproken over het eventu-
eel opstarten van een gebedsgroep. Wij willen 
allereerst graag de belangstelling hiervoor in-
ventariseren. Mocht u hier ideeën over hebben, 
mee willen denken of actief deel willen nemen, 
dan nodigen wij u van harte uit om contact op 
te nemen met de voorzitter van de commissie, 
mevr. Dieneke den Har-
tog. Dit kan via het mail-
adres: ic@wvobrakel.nl 
 

Psalmen van de maand 

Deze maand worden de volgende psalmen aan-
geleerd: 
Groep 0/1 en 2: psalm 17: 8 
Groep 3 en 4: psalm 139:14; psalm 138:1  
Groep 5 t/m 8: psalm 138: 4;  
psalm 135:12; psalm 134:3 en psalm 133:3 
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De jarigen van deze maand zijn: 
 

02-01 Nienke Hokken, gr. 6 
04-01 Davy Quivooij, gr. 2 
05-01 Winston Duijzer, gr. 6 
06-01 Susan de Vries, gr. 0/1 
07-01 Lott Arendse. gr. 0/1 
12-01 Jens van Engelen, gr. 8 
13-01 Alinda de Bruijn, gr. 0/1 
13-01 Romane van Dalen, gr. 5 
15-01 Fender van der Meijden, gr. 3 
15-01 Feline Versteeg, gr. 2 
17-01 Nick de Bruijn, gr. 8  

 
18-01 Jurre Boor, gr. 5 
18-01 Silvie van der Zalm, gr. 7 
20-01 Lieuwe van Binnendijk, gr. 6 
20-01 Anne van der Ven, gr. 2 
21-01 Evi van der Linden, gr. 3 
22-01 Jaïra de Vries, gr. 3 
30-01 Diede Bogers, gr. 3 
 

 
 
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:     Postadres:     Contact: 

Vrijheidslaan 94     Postbus 42     tel.: 0418-672220 

5306 BN Brakel     5306 ZG Brakel     info@wvobrakel.nl 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 Op vrijdag 20 december is de bak met gevon-
den voorwerpen leeggemaakt en gesorteerd. Er 
liggen o.a. heel veel broodtrommels, een jas, 
een broek, skeelers en boeken in. Ook staan er 
in de hal nog schalen en bakjes die overgeble-
ven zijn na de kerstlunch.  
 
Wij zullen het op maandag 6 januari tegen de 
kinderen zeggen dat ze moe-
ten kijken of er iets van hen bij 
is. Wilt u hier als ouders ook 
erg in hebben? De spullen die 
er op woensdag 8 januari nog 
liggen krijgen een andere be-
stemming.  

Mede namens het team wens ik iedereen goede kerstda-

gen, een gezellige jaarwisseling en voor het nieuwe jaar 

Gods zegen! 


