
Het verschil is wie het in handen 
heeft….. 
 
Een basketbal in mijn handen is zo’n 
€ 50,- waard. 
In de handen van Michael Jordan 
zo’n 3,3 miljoen. 
 
Een voetbal in mijn handen is zo’n  
€ 50,- waard. 
In de handen van Zinadine Zidane 
zo’n 60 miljoen. 
 
Het verschil is wie het in handen 
heeft… 
 
Met een stok in mijn hand kan ik een 
wild dier op afstand houden. 
Met een stok in de hand doorkliefde 
Mozes machtige wateren. 
 
Heb ik een slinger in mijn hand, is 
het kinderspeelgoed. 
David had met een slinger in de 
hand een geducht wapen. 
 
Spijkers in mijn handen brengen op 
zijn hoogst een vogelhuisje tot 
stand. 
Spijkers in de handen van de Heere 
Jezus brachten redding voor de hele 
wereld. 
 
Het verschil is wie het in handen 

heeft… 

Dus leg alles wat je bezig houdt, je 

zorgen, angsten, hoop, dromen, je 

familie in Gods handen, want het 

verschil is wie het in handen heeft. 

 

 

Belangrijke data: 

04 mei: dodenherdenking 
08 mei: werkplaatsochtend 
13-26 mei: waterweken 
14-17 mei: Avondvierdaagse 
14 mei: schoolfotograaf 
15 mei: schoolmarkt 
20 mei: informatieavond  
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In dit nummer: 

Juf Aleida Vos 
Juf Aleida heeft op dit moment een 
tijdelijke benoeming in verband met 
vervanging in groep 4 en 8. Onlangs 
vertelde ze, dat ze per 15 mei een 
baan heeft geaccepteerd op de Re-
genboog in Nieuwaal. Wij vinden dit 
erg jammer, maar voor haar biedt 
dit meer zekerheid. Via deze weg 
van harte gefeliciteerd en bedankt 
voor je inzet in het afgelopen jaar! 
 
Voor groep 4 wil Tanja Verweij tot 
de zomervakantie op maandag wel 
les geven. Daar zijn wij erg blij mee! 
Ze is al een aantal keer op school 
geweest vanwege vervanging. Wel-
kom! 
 
Voor groep 8 zijn wij nog bezig, zo-
dra daar meer over bekend is, horen 
betreffende ouders dat. 
 
Juf Nicole Wahlbrinck 
Juf Nicole heeft een benoeming bin-
nen de stichting en is dit moment 
aan haar re-integratie bezig. Omdat 
onze school dicht in de buurt is en 
ruimte heeft, doet ze dit bij ons op 
school. Voorlopig zullen dit werk-
zaamheden buiten de groep of met 
kleine groepjes zijn. Dit wordt lang-
zaam weer opgebouwd tot volledig 
voor de groep. Een hartelijk welkom 
bij ons op school, wij hopen dat je 
snel je plekje hebt gevonden! 
 
Juf Wilma van der Meijden 
Al heel wat jaren is juf Wilma werk-
zaam in het onderwijs en ook op on-
ze school. Een poosje geleden heeft 
ze te kennen gegeven dat ze met 
veel plezier dit werk heeft gedaan, 
maar vanaf het volgende schooljaar 
andere dingen wil gaan doen.  
 
Uiteraard hebben wij begrip voor 
haar keuze, maar wij zullen haar 
vrolijkheid en positieve instelling wel 
gaan missen! U hoort op een later 
tijdstip meer over de manier waarop 
wij het afscheid vorm gaan geven.  

 

Handen  Personeel  
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Na de meivakantie hopen 2 kinderen bij ons op 
school te komen vanwege een verhuizing. Het 
eerste gezin is geen onbekende voor ons. Juf 
Gerdien gaat namelijk met haar man en 2 kin-
deren rond de meivakantie verhuizen naar Bra-
kel.  Zoon Maarten komt dan in groep 5, doch-
ter Alinda in groep 0/1. Wij hopen dat jullie 
snel in Brakel gewend zijn en met veel plezier 
naar school zullen (blijven) gaan! 

 

Zoals u weet, wordt de Avondvierdaagse in Zalt-
bommel dit jaar niet gehouden. Dit werd tot op 
heden georganiseerd door het Rode kruis. Zij 
hebben besloten dat om organisatorische rede-
nen, de vierdaagse niet door kan gaan. 
 
Achter de schermen is de commissie van school 
bij elkaar gekomen om te overleggen wat dit 
voor onze school betekende. De Avondvierdaag-
se is altijd een evenement waarbij onze school 
goed op de kaart werd gezet. Met veel enthousi-
asme en gezelligheid werd er op deze avonden 
gelopen. De commissie heeft zich gebogen over 
de mogelijkheden voor dit schooljaar. Uiteinde-
lijk is besloten dat we mee gaan lopen met de 
Avondvierdaagse in Giessen. Dank je wel com-
missie, dat het op deze manier toch nog door 
kan gaan! 
 
Op dinsdag 14 mei start de Avondvierdaagse in 
Giessen voor de groepen 3 t/m 8. De commissie 
is blij en dankbaar dat de WvO school mee mag 
doen. 
Er zijn nu 72 aanmeldingen. Ou-
ders, u ontvangt in de week na de 
vakantie een laatste brief waarin 
de chauffeurs worden genoemd 
en andere belangrijke informatie. 
 

Woensdag 8 mei is de vierde werkplaats-
ochtend. Als er nog hulp van ouders gewenst 
is, hoort u dat via de weekmail van de groep.  

Inmiddels hebben wij deze vorm geëvalueerd 
binnen het team en hebben 
besloten dat wij hier vol-
gend schooljaar mee door-
gaan. Het is een verrijking 
van ons onderwijsaanbod, 
waarbij mogelijkheden lig-
gen voor een passend aan-
bod voor iedere leerling.  

Wij drinken water, u/jij ook? 
Wij doen ook mee aan de Bommelerwaardse 
Waterweken van 13-26 mei!  
 
Wat is er lekkerder en gezonder dan water als 
dorstlesser? Tijdens de Bommelerwaardse Wa-
terweken stimuleren wij de kinderen om water 
te drinken. Zo merken de kinderen dat water 
drinken overal kan en heel gewoon en lekker is.  
 
Wist je dat...  
... je voor €1 een heel jaar kraanwater kunt  
    drinken? Flessenwater is 150 tot 500 keer zo  
    duur.  
... water een uitstekende dorstlesser is zonder  
    suiker, zoetstof, vet en kleurstoffen? 
...water 0,0 calorieën bevat? 
… water drinken goed is voor de hersenen en  
   dat het de concentratie (op school)  
   verbetert? 
… een glas appelsap 4 suikerklontjes bevat? 
… kinderen snel wennen aan het drinken van  
   water, als ze voorheen vooral gezoete drank- 
   jes kregen? 
 
In deze weken zullen er water– /suikerposters 
hangen, zal er een watertap 
staan en kunnen leerkrachten 
naar eigen inzicht gebruik maken 
van lessen en activiteiten. 

Welkom  

Werkplaatsochtend  

Bommerlerwaardse waterweken  

Avondvierdaagse  

Schoolfotograaf  

Let op! De datum dat de schoolfotograaf 
komt  is gewijzigd. Op dinsdag 14 mei worden 
er foto’s gemaakt van alle groepen. Dit school-
jaar worden er geen portretfoto’s gemaakt. Dit 
doen wij om het jaar. Als de foto’s zijn geno-
men, dan ontvangt u meer informatie via de 
mail. 

Lentemarkt 

Op woensdag 15 mei is de Lentemarkt. Kin-
deren, ouders en belangstellenden zijn tussen 
16.00 - 19.00 uur van harte welkom om onze 
markt te bezoeken. Er zijn verschillende activi-
teiten te doen en ook voor de inwendige mens 
is er genoeg aanbod. De opbrengst willen wij 
besteden aan nieuwe lees- / prentenboeken in 
alle groepen. Deze collectie 
boeken hebben echt een 
opfrisbeurt nodig. Ook een 
gedeelte van de opbrengst 
van vorig schooljaar zullen 
wij daarvoor gebruiken. 
Helpt u mee om er een 
mooie opbrengst van te 
maken 
U KOMT TOCH OOK?? 
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In de periode van de meivakantie tot de zomer-
vakantie gaan wij, net als vorig jaar, in 
alle groepen lessen aanbieden uit de methode 
‘Wonderlijk gemaakt’. Deze lessen beogen een 
gezonde seksuele vorming. Het gaat onder an-
dere om de ontwikkeling van het zelfbeeld, het 
aanleren van sociale normen (wat doe je wel en 
wat niet), het werken aan weerbaarheid (ja- en 
nee- zeggen) en er is aandacht voor 
relaties, liefde en trouw. Het kan zijn dat uw 
kind naar aanleiding van deze lessen met 
vragen thuis komt. Wij hopen dat u er ook thuis 
open voor staat om hier met uw kind over te 
praten.  

Een poosje geleden heeft u een uitnodiging 
ontvangen om een vragenlijst in te vullen rond-
om oudertevredenheid. Wij willen alle ouders 
die hier gehoor aan hebben gegeven, hartelijk 
bedanken voor de tijd die u hiervoor heeft wil-
len nemen! Wij kunnen met trots zeggen dat u 
heel tevreden bent met de school, het school-
klimaat en het onderwijs wat wij bieden. Hier-
onder vindt u een overzicht van het resultaat. 
Er kon een cijfer worden gegeven van 0 t/m 4. 
De maximumscore was dus een 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De resultaten van de oudervragenlijst worden 
verwerkt in het nieuwe schoolplan 2019-2023. 
Wat betreft leerstofaanbod vragen burger-
schapskunde, het huiswerkbeleid en creatieve 
vorming onze aandacht. 
De Kanjertraining wordt positief ervaren. De 
ouders zijn heel tevreden over de didactische 
en pedagogische vaardigheden van de leer-
krachten. Wat betreft Kwaliteitszorg willen wij 
nog meer gaan kijken hoe wij ouders kunnen 
betrekken en informeren over de verbeterpun-
ten van de school en de effecten daarvan. Over 
het algemeen is er tevredenheid over de 
schooltijden, wel is een aantal keer het conti-
nurooster genoemd.  

Wat was het gezellig op 12 april, de dag van de 
koningsspelen! Het weer heeft daar ook een 
positief steentje aan bijgedragen.  
Veel kinderen waren in het oranje, rood, wit of 
blauw en ook de juffen en de meester hadden 
hun best gedaan.  
 
Een bijzondere waardering voor de vaders en 
moeders en de Activiteitencommissie die ons 
hebben/heeft geholpen bij de vele spelletjes en 
voorbereidingen. Zonder die hulp was het niet 
zo gelukt!  

Informatieavond MFA 

Zoals al eerder is aangekondigd, is er op maan-
dagavond 20 mei een vrijblijvende informatie-
avond rondom het MFA. Vanaf 19.15 uur is er 
inloop met koffie/thee en om 19.30 uur begint 
de avond. Wij zullen u dan aan de hand van de 
presentatie op de hoogte brengen van de laat-
ste ontwikkelingen en er is ruimte voor het 
stellen van vragen. U bent van harte welkom! 

Weerbaarheidstraining groep 8 

Op donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei zal er 
in groep 8 de weerbaarheidstraining Lev2Live 
worden gehouden door stichting Chris en Voor-
kom. Een mooie voorbereiding op volgend 
schooljaar en de 
verdere toekomst. 

 

Wonderlijk gemaakt  

Koningsspelen  

Oudertevredenheid 

Verkeersexamen—theorie 

Op  4 april heeft groep 7 het 
schriftelijk verkeersexamen ge-
maakt. Alle leerlingen zijn ge-
slaagd! Jongens en meiden har-
telijk gefeliciteerd!  

Kwaliteitszorg 3,04 

Leerstofaanbod 3,07 

Leertijd 3,28 

Pedagogisch Handelen 3,40 

Didactisch Handelen 3,55 

Afstemming 3,60 

Actieve en zelfst. rol leerlingen 3,50 

Schoolklimaat 3,30 

Zorg en begeleiding/ 
Ondersteuning leerlingen 

3,31 

Opbrengsten 3,28 

Int. Personeelsbeleid 3,18 

Identiteit / Algemeen 3,14 

Gemiddeld 3,30 

Responspercentage 64% 

Rapportcijfer 7,7 
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Bezoekadres:     Postadres:     Contact: 

Vrijheidslaan 94     Postbus 42     tel.: 0418-672220 

5306 BN Brakel     5306 ZG Brakel     info@wvobrakel.nl 

www.wvobrakel.nl 

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. 

De jarigen van deze maand zijn: 
 
 
03-05 Roel van Rangelrooij, groep 0/1 
05-05 Sanne Hokken, groep 8 
08-05 Olivier Wyciszkiewicz, groep 2 
11-05 Mariv de Ruiter, groep 0/1 
13-05 Norah Wahlbrinck, groep 2 
14-05 Jelte van der Kooi, groep 6 
14-05 Efra de Ruiter, groep 3 
15-05 Nils Dijkhof, groep 3 
15-05 Malou Ermstrang, groep 6 
17-05 Lize Boor, groep 7 
18-05 Ninte Bogers, groep 4 

 
 
 
19-05 Maud van Dalen, groep 7 
19-05 Sanne Kooijman, groep 7 
23-05 Emma Duijzer, groep 0/1 
26-05 Levi Ermstrang, groep 7 
31-05 Bent van der Zalm, groep 3 
 
 

 
We wensen iedereen een fijne 
verjaardag!! 
 

Door middel van dit stukje wil ik me graag aan 
u voorstellen. Ik ben de vaste contactpersoon 
voor de school vanuit Buurtzorg Jong en u of de 
school kunnen met vragen bij mij terecht. 
 
Wat kan Buurtzorg Jong voor u betekenen? 
 
Buurtzorg Jong kan helpen bij allerlei vragen 
over opvoeding of andere gezinszaken.  
U kunt met allerlei (kleine en grote) vragen over 
opvoeden en uw gezin bij ons terecht. Voorbeel-
den van vragen zijn:  
 ‘Mijn kinderen maken regelmatig ruzie met el-
kaar, hoe kan ik dit oplossen?’ 
‘Ik kom nauwelijks aan het huishouden toe, 
doordat ik zo druk ben met mijn kinderen. Hoe 
kan ik dit anders aanpakken?’ 
‘Mijn kind is erg druk, hoe kan ik hier het beste 
mee omgaan?’ 
‘Ik heb schulden en te weinig geld om kleding te 
kopen, wat kan ik doen?’ 
‘Ik maak me zorgen over de ontwikkeling van 
mijn kind en zou hier graag eens met iemand 
over praten.’ 
Wij gaan scheiden. Hoe kan ik hier het beste 
mee omgaan richting de kinderen? 
 
De contactgegevens van Buurtzorg Jong 
 
U mag me altijd bellen om een vraag te stellen 
of om informatie te vragen. Ook is het mogelijk 
dat we een afspraak maken. We kunnen dan 
bijvoorbeeld bij u thuis afspreken. 
Er wordt geen informatie met de school ge-
deeld. Soms kan het wel handig zijn om ook de 
school te betrekken bij uw vraag. Dit gebeurt 
alleen met uw medeweten en toestemming. 
 

Buurtzorg Jong—voorstellen 

U kunt mij of een medewerker van ons team 
dorpen via onderstaande gegevens bereiken: 
 
Petra Bergmans 
Telefoonnummer: 06-
22132874 
E-mailadres: 
p.bergmans@bzjong.nl 
 
Of neem contact op via ons 
algemeen nummer/
mailadres: 
 
Buurtzorg Jong Zaltbommel Dorpen 
Telefoonnummer: 06-20744148 
E-mailadres: zaltbommeldorpen@bzjong.nl 
 
Voor meer informatie over Buurtzorg Jong ver-
wijs ik u graag door naar:  
www.buurtzorgjong.nl  
 
Tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet, Petra Bergmans  

Paasviering 

We kunnen terugkijken op een mooie Paasvie-
ring. De collecte die is gehouden heeft  
€ 413,25 opgebracht. Iedereen die hier een bij-
drage aan heeft geleverd, hartelijk bedankt! 
 
De pannenkoeken werden tussen de middag 
zeer gewaardeerd in alle groepen, alle ouders 
die hieraan mee 
hebben geholpen: 
BEDANKT!! 

mailto:zaltbommeldorpen@bzjong.nl
http://www.buurtzorgjong.nl

