
 
 
 
 
 
 
Kleuren, kleuren allemaal kleuren, 
rood, oranje, geel, groen, paars en 
blauw. God gaf al die prachtige kleu-
ren, anders was alles zo grijs en 
grauw. 
 
 
Rood met geel wordt oranje 
blauw met geel wordt groen 
ja, met kleuren kun je 
heel veel dingen doen 
kleur een leuke kleurplaat 
maak een schilderij 
kneed een prachtig beeld met 
mooie kleuren klei 

 
Kleuren, kleuren … 

 
Alles wat God gemaakt heeft 
is door Hem gekleurd 
en door al die kleuren 
word je opgefleurd 
zon en regen samen 
kijk dan eens omhoog 
en zie al die kleuren in de regen-
boog. 
 
           Kleuren, kleuren … 
 
 
 
Elly en Rikkert 
 
 
Binnenkort hopen wij met elkaar het 
Paasfeest te vieren, het feest dat 
weer kleur bracht in ons leven. U 
bent van harte welkom! 
 
 

Belangrijke data: 

12-04: Koningsspelen 
16-04: Centrale Eindtoets 
           Entreetoets 
16-04: Paasviering 
17-04: Centrale Eindtoets 
           Entreetoets 
18-04: Entreetoets 
18-04: Nieuwsbrief mei 
18-04 (middag) t/m 03-05:  
           Meivakantie 
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In dit nummer: 

Op woensdagmiddag en -avond 10 
april hebben wij als team het laatste 
studiemoment van dit schooljaar. 
Deze staat in het teken van missie 
en visie. Al eerder hebben de MR en 
de Identiteitscommissie met ons 
mee gedacht rondom dit thema. 
 
Rondom visie gaan wij nadenken 
over de toekomst: hoe willen we ons 
onderwijs vorm (blijven) geven en 
wat zouden we nog graag willen. We 
worden hierbij begeleid door een ex-
tern deskundige.  
 
Tot slot zullen wij alles bij elkaar 
brengen tot één geheel en vastleg-
gen in het nieuwe schoolplan.  

 

Kleur  Studiemiddag/-avond 

Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april zijn er de Ko-
ningsspelen. Die ochtend zullen wij 
als school gezamenlijk starten op 
het schoolplein. Vervolgens zijn er 
spelletjes voor alle leerlingen. De 
kinderen hoeven geen eten en drin-
ken mee naar school te nemen, de 
Activiteitencommissie zal dit vanuit 
school verzorgen.  
 
Als kinderen het leuk vinden, mo-
gen ze verkleed in de kleuren, rood, 
wit, blauw en/of oranje naar school 
te komen. 
 
Wij hopen er met elkaar een gezelli-
ge ochtend van te maken! 
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Op dinsdagochtend 16 en woensdagochtend 17 
april wordt de Centrale Eindtoets in groep 8 af-
genomen. In de 8 jaren op de basisschool heb-
ben de kinderen veel aangeboden gekregen. 
Tijdens de structurele citoafnames op school is 
er al een goed beeld gevormd van de ontwikke-
ling.  

De afronding is de Centrale Eindtoets. De ad-
viesgesprekken zijn geweest en de meeste 
leerlingen hebben al een vervolgschool geko-
zen. Alle kinderen heel veel succes gewenst bij 
het maken van de toets. Hopelijk kun je laten 
zien wat je allemaal geleerd hebt en dat je 
trots mag zijn op het resultaat! 

Groep 8 heeft, net als alle andere groepen, op dins-
dag een continurooster.  

 

Op donderdagavond 28 februari was een groot 
aantal ouders aanwezig om te helpen bij het 
schoonmaken van de loka-
len. De sfeer was goed en 
erg gezellig. Wij willen alle 
ouders die ons die avond 
hebben geholpen ontzettend 
bedanken voor hun inzet! 

 

Op het moment dat de leerlingen van groep 8 
de Centrale Eindtoets maken, maken de leer-
lingen van groep 7 de Cito Entreetoets. Groep 7 
heeft zelfs een ochtend meer, nl ook nog op 
donderdagochtend 18 april. Deze toets geeft 
een beeld van de ontwikkeling die een kind 
heeft doorgemaakt en is een handvat voor 
groep 8. De ouders van de leerlingen uit groep 
7 ontvangen hierover een ouderbrochure die 
door Cito is samengesteld.  

 

Entreetoets groep 7 

Paasviering 

Op dinsdag 16 april hopen wij met alle kinderen, 
ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellen-
den het Paasfeest te vieren. De avond begint om 
18.30 uur in de Hervormde Kerk in Brakel, de 
deur is om 18.00 uur open.  
Het thema van dit jaar is: ‘Pasen geeft kleur aan 
je leven”. 
 
In verband met de Paasviering zal er op 16 april 
een continurooster zijn van 8.30 uur tot 14.15 
uur. Alle kinderen eten dan op school onder toe-
zicht van de leerkracht. Wilt u er erg in hebben 
dat u uw kind(eren) een lunch meegeeft?   

Centrale Eindtoets groep 8 Schoonmaakavond  

Meivakantie 

De meivakantie begint donderdagmiddag 18 
april om 12.00 uur.  Die dag is er dus geen 
overblijven en gaat de school ‘s middags dicht. 
De vakantie duurt tot en met vrijdag 3 mei. Wij 
wensen iedereen een fijne vakantie en hopen 
elkaar in goede gezondheid op maandag 6 mei 
weer te ontmoeten! 

Samen delen 

Zoals u weet zijn wij gestart met een nieuwe 
Taalmethode. Wat doe je dan met de oude? 
Zoeken naar een goede bestemming. Die heb-
ben we gevonden!  

 

Via een project waar juf Annemarie mee ver-
bonden was, zijn de boeken naar een school in 
Suriname gebracht. Wij kregen pas een bedank-

brief. De methode wordt 
dus (weer) goed ge-
bruikt. Het geeft een 
goed en dankbaar ge-
voel om zo elkaar tot 
een hand en voet te 
kunnen zijn. 

Wandelvierdaagse 

 

Zoals u misschien al weet, zal Rode Kruis afde-
ling Zaltbommel de Avondvierdaagse in de 
Bommelerwaard niet organiseren dit jaar. Dat is 
jammer. 

Gelukkig zijn wij welkom bij Stichting Avond-
vierdaagse Giessen. De avondvierdaagse com-
missie heeft ervoor gekozen met Giessen mee 
te doen. De contacten zijn al gelegd. 

Eén en ander zal vanaf dinsdag 14 mei plaats 
vinden. Op woensdag 15 is de schoolmarkt. Er 
wordt dan niet gewandeld in Giessen. Op don-
derdag 16 mei en vrijdag 17 mei hopen wij er 
weer bij te zijn. 

Net als voorgaande jaren krijgen de kinderen 
een echte medaille. 

U hoort spoedig meer van ons. 

 

Xandra, Henny, Mariëlle, Arjan, 
Ellen en Letty 
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Informatieavond MFA 

In een eerdere nieuwsbrief is aangekondigd, 
dat we een informatieavond organiseren voor 
ouders met betrekking tot de plannen van een 
MFA. Via nieuwsbrieven wordt u hiervan op de 
hoogte gehouden, maar als directie leek het 
ons goed om ouders de gelegenheid te geven 
om vragen te stellen of de informatie die er 
tot nu toe is gegeven met ons te kunnen de-
len. Deze avond zal worden gehouden op 
maandagavond 20 mei, aanvang 19.30 uur op 
school. Zoals gezegd, zal er gelijktijdig ook 
een ouderavond zijn voor de ouders van de 
van Dam van Brakelschool, ook op de eigen 
school. De avond is vrijblijvend, u bent van 
harte welkom! 

De jarigen van deze maand zijn: 
 
02-04 Stan Dijkhof, groep 3 

04-04 Fedde Dijkhof, groep 0/1 

04-04:Sem Ermstrang, groep 0/1 

05-04 Thijmen van Hees, groep 7 

11-04 Jitze Luijendijk, groep 7 

11-04 Xanne van Tuijl, groep 8 
11-04 Julian van Baalen, groep 2 
13-04 Nienke van der Zalm, groep 6 

 

 

15-04 Bas Belder, groep 6 

18-04 Noor van der Linden, groep 2 

19-04 Tim Grauss, groep 2 

24-04 Finn Segers. groep 7 

25-04 Rens van der Linden, groep 4 

 

 
We wensen iedereen een fijne verjaardag!! 
 
 

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 

www.wvobrakel.nl 

Nadenkertje  

Donderdagmiddag 21 maart heeft groep 8 een 
bloemenactie gehouden om de kosten van het 
schoolkamp te drukken.  
 

Wij willen graag  de volgende mensen/bedrijven 
noemen en bedanken waar we de bloemen heb-
ben ingekocht: Erik van Wijk (rozen), Marius 
Mans (gerbara's), Jan Pippel (lisiantus), David 
van Tuijl (chrysanten), Leo Vervoorn (fresias), 
Gert van Dalen (alstroemeria’s) en Fam. Van 
Leeuwen (tulpen). 
 

Ook alle kopers hartelijk dank voor het meedoen 
aan deze actie. De kinderen van groep 8 hebben 
een netto opbrengst behaald van € 822,50,- 
Fantastisch gedaan allemaal! 

Bloemenverkoop schoolkamp 


