
Als je verdwaalt, dan heb je een 
gids of een goede wegwijzer no-
dig. Een goede kaart of navigatie. 
Soms kan een kompas heel han-
dig zijn. Zeevaarders en piloten 
gebruiken een navigatie
(kompas). Om de juiste richting 
te zoeken en te houden. Iedere 
kompas heeft een kompasnaald. 
Die draait rond in een kompas-
huis. Op de wijzerplaat staan de 
windrichtingen te lezen.  
 
Soms kunnen we de weg kwijt 
zijn in ons leven. Het is moeilijk 
op school/het werk, er gebeuren 
verdrietige dingen in je leven. 
Of….. we kunnen vast allemaal 
wel wat invullen.  
Als je (ver)dwaalt, dan heb je 
een kompas nodig. Gods Woord, 
de Bijbel, wil dat kompas zijn. 
God is nooit ver weg. Doe de Bij-
bel maar eens open. Psalm 119 
vers 105: Uw Woord is een lamp 
voor mijn voet en een licht op 
mijn pad. Ge-
bruik Gods 
Woord als kom-
pas. Dan ver-
dwaal je nooit! 
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In dit nummer: 

Dat betekent dat juf Jolanda geen 
werkdrukvervanging meer zal 
doen en ook niet de maandag in 
groep 4. Hiervoor zijn wij nog op 
zoek naar vervanging.  
 
Wij zijn heel blij dat juf Jolanda 
bereid is geweest hierin mee te 
denken. 
 
Juf Gerlinde verwacht ook haar 
eerste kindje. Zij gaat vanaf 11 
november met verlof. Gelukkig 
hebben wij ook voor groep 0/1 
vervanging kunnen regelen. Met 
ingang van 11 november zal juf 
Alie van Leeuwen op maandag t/m 
woensdag voor de groep staan en 
juf Elly op donderdag en vrijdag.  
 
Vanaf 11 november zal er dan ook 
wat verschuiven in groep 8. Mees-
ter Gijs Verhoeks zal dan op 
maandag voor de groep staan en 
juf Gerdien op dinsdag t/m vrij-
dag.  
 
Stage 
Dit schooljaar loopt Quinty Vos 
stage in groep 3 en vanaf januari 
in groep 0/1. Zij is tweedejaars 
student en volgt de opleiding on-
derwijsassistent  aan het ROC in 
Tiel.   Wij heten haar via deze weg 
van harte welkom en wensen haar 
een fijne stageperiode toe! 

WELKOM 

Arjan Verhoeven is vanaf 30 sep-
tember bij ons op school gekomen 
in groep 4.  
 
Op 30 oktober hoopt Luca Klop 
vier jaar te worden. Dat betekent 
dat hij dan naar school mag. Wij 
heten hem van harte welkom in de 
instroomgroep. 
 
Hopelijk zijn jullie snel gewend bij 
ons op school, Arjan en Luca! Wij 

wensen jullie in ie-
der geval veel 
(leer)plezier! 
 

Zwangerschapsverlof 
Juf Leonie werkt tot de herfstva-
kantie in groep 2. Daarna hoopt ze 
met zwangerschapsverlof te gaan.  
Vanwege het grote tekort aan leer-
krachten is er veel gewikt, gewo-
gen en besproken. Uiteindelijk zijn 
wij, in goed overleg, op het vol-
gende uitgekomen: 
Juf Tanja Verweij staat op maan-
dag– en woensdagochtend en juf 
Jolanda op dinsdag, donderdag en 
vrijdagochtend voor de groep.   

PERSONEEL 

Op reis…. 
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In verband met de Kinderboeken-
week is dit schooljaar schrijver 
Arend van Dam uitgenodigd om 
gastlessen te geven in alle groe-
pen. Erg leuk, dat kinderen van 
zo dichtbij iemand ontmoeten 

van wie ze misschien zelf wel eens een boek 
hebben gelezen. Deze gastlessen worden ver-
zorgd vanuit het Culturele Commissie Bomme-
lerwaard en betaald door CCB en subsidie van-
uit de gemeente. Wij hebben geboeid naar zijn 
verhaal geluisterd! 

Naast de methodetoetsen, worden er ook me-
thode-onafhankelijke toetsen afgenomen, waar-
door de leerkrachten een nog beter beeld krij-
gen hoe kinderen leren en op welk niveau ze 
zitten. Betreffende ouders krijgen hierover meer 
informatie.  

Vooral in de bovenbouw is dit belangrijk, omdat 
in groep 8 een advies richting het voortgezet 
onderwijs wordt gegeven. Daarom nemen wij in 
groep 8 op woensdag 30 oktober het drempel-
onderzoek af.  

In alle groepen wordt er enthousiast en actief 
gewerkt aan ons schoolproject. Wij hebben dit 
schooljaar gekozen voor het thema van de 
Kinderboekenweek:   
                 Op reis! 
U bent van harte welkom om het resultaat te 
bekijken op woensdagavond 9 oktober tussen 
18.00—19.30 uur. Ook opa’s/oma’s en overige 
belangstellenden zijn welkom! Iedere groep 
geeft een eigen invulling aan dit project, alvast 
een tipje van de sluier: 
groep 1: de trein 
groep 2: de fiets 
groep 3: de bus, op reis door leesstad 
groep 4: het vliegtuig/vliegen 
groep 5: hulpverlenend vervoer brandweer/  
             ambulance/politie 
groep 6: droomreis 
groep 7: op reis door en over de bergen 
groep 8: ruimtevaart 
 
Komt u ook kijken naar al het werk wat er is 
gemaakt? Wij hopen u te ontmoeten! In de hal 
is er ruimte voor koffie/thee of iets fris voor de 
kinderen.  

Tijdens de kijkavond zullen er in groep 
8 tosti's worden gebakken en ver-
kocht. De opbrengst is voor het 
schoolkamp. 

SCHRIJVER Arend van Dam 

STUDIEMIDDAG 

Onlangs heeft u een brief ontvangen over het 
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan 
worden diverse dingen georganiseerd of aange-
schaft. U kunt hierover meer lezen in de school-

gids die op de website staat. Het komt al-
tijd ten goede aan de kinderen! Alvast be-
dankt voor uw bijdrage.  

DREMPELONDERZOEK 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Op woensdag 23 oktober is er weer een luizen-
controle. Wilt u er dan rekening mee houden dat 
uw kind niet te veel speldjes, elastiekjes etc. in 
het haar heeft?  

LUIZENCONTROLE 

Van maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober is de 
school dicht vanwege de herfstvakantie. De eer-
ste periode zit er dan al weer op. Even tijd voor 
afstand en ontspanning om vervolgens weer met 
frisse moed verder te gaan. Een fijne vakantie 
gewenst! 

HERFSTVAKANTIE 

PROJECT 

Wist u dat… 

de Willem van Oranjeschool vier sponsorkin-
deren heeft? 

Hun namen zijn: Astride (Burkino Faso), Esthe-
re, Kettelie (Haïti) en Mark John( Filippijnen).  

Hun ouders zijn arm. Het geld dat de kinderen 
van de Willem van Oranjeschool iedere maan-
dag meenemen, gaat via de organisatie Woord 
en Daad naar deze kinderen.  Daardoor kunnen 
zij ook naar school.  

Deze maand sturen wij de sponsor kinderen 
een kaart.  

Soms krijgen wij ook post terug uit zo’n ver 
land. Dat is leuk! Let maar eens op de wereld-
kaart die bij de hoofdingang hangt. In elke 
groep staat op maandag een zendingsbusje 
klaar. Doet u dit jaar samen met uw kind ook 
weer mee? Astride, Esthere, Kettelie en Mark 
John zullen er blij mee zijn. 

Heeft u gezien dat wij als team op dinsdagmid-
dag 8 oktober een studiemiddag hebben?  
‘s Ochtends is er gewoon school, ‘s middags 
zijn alle groepen vrij.  

ZENDING 
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Wij zijn nog op zoek naar (reserve)
overblijfouders, -grootouders, -ooms, -tantes, -
neven, -nichten, -buurmannen, -buurvrouwen 
op dinsdag.  
 
Informatie over het overblijven kunt u verkrij-
gen via Jacolien van der Zalm, coördinator/
administrator;  overblijvenwvo@gmail.com. 

De jarigen van deze maand zijn: 
 
02-10 Quinten Kamsteeg, groep 7 
04-10 Tessa Dijkstra, groep 5 
04-10 Tygo Dijkstra, groep 5 
08-10 Ize van Dalen, groep 7 
10-10 Luuk van Beek, groep 3 
11-10 Devan van der Linden, groep 6 
12-10 Daan Vervoorn, groep 7 
17-10 Eline van der Zalm, groep 2 
20-10 Joep van der Ven, groep 7 
21-10 Rhodee Poorter, groep 2 
21-10 Joury Thiermann, groep 4 
 
 

 
 
25-10 Jannis Pelle, groep 5 
25-10 Julia Roza, groep 6 
26-10 Floor Arendse, groep 4 
26-10 Noud Haubrich, groep 5 
28-10 Ardin van Ooijen, groep 6 
29-10 Emma van Beek, 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:     Postadres:     Contact: 

Vrijheidslaan 94     Postbus 42     tel.: 0418-672220 

5306 BN Brakel     5306 ZG Brakel     info@wvobrakel.nl 

 

De psalmen die deze maand worden geleerd 
zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 134:3 
Groep 3 en 4: psalm 146:3, psalm 143:1,  
Groep 5 t/m 8: psalm 142: 5, 
psalm 1: 1 en 2, psalm 2:7. 

OVERBLIJVEN 

Wij geven een terugblik 
over de week van de 
positieve gezondheid. 
Verschillende groepen 
hebben hier een eigen 
invulling aan gegeven. 
U vindt dit als extra bij-

lage bij deze nieuwsbrief. Zo willen wij dit ook 
in het kader van burgerschap, gezondheid en 
welbevinden een speciale plek geven in ons 
onderwijs.  

 

LEFF 

Inmiddels is de groep LEFF ook gestart. U heeft 
hier eerder al meer over kunnen horen en le-
zen. Deze keer vindt  LEFF in Brakel plaats, nl. 
bij ons op school, iedere week op de vrijdag-
middag. De gymzaal in Brakel is gereserveerd 
voor het beweeguurtje. Wilt u zich nog opge-
ven? Dat kan! Zie de poster bij de deur. 

WEEK VAN DE POSITIEVE 

GEZONDHEID– BURGERSCHAP 

SCHOENENDOOSACTIE 

Ook dit schooljaar doen wij weer mee met de 
schoenendoosactie. Hoe mooi is het, om te de-
len met anderen die het minder hebben dan wij. 
Ieder jaar staan er weer veel prachtig versierde 
dozen in de gang te wachten op 
een kindje die er heel blij mee is. 
U ontvangt hierover nog een 
brief met meer informatie. 

PSALMEN VAN DE MAAND 


