
Een opdracht uit de HGJB bid– en 
dankdagmap is, of je aan de 
hand van je naam dingen kunt 
bedenken om dankbaar voor te 
zijn. 
 
W erk  
I edere dag wakker worden 
L eren op school 
L achen met elkaar 
E lke dag eten 
M aatje(s) 
 
V rijheid 
A ardigheidje  
N atuur 
 
O ranjehuis 
R elaxmomentje 
A andacht 
N aar de kerk kunnen gaan 
J ezus 
E en dak boven je hoofd 
 
Wie weet, mis-
schien ook een 
leuke opdracht om 
eens thuis te 
doen.  
 

Belangrijke data: 

06-11 
Dankdag voor gewas en 
arbeid 
11 en 12 nov. 
Oudergesprekken groep 3 
13-11 
Inloopmoment groep 4-8 
Inleveren schoenendoos 
22-11 
Werkplaatsochtend 1-8 
25-11 
Inloopmoment groep 1-2 
28-11 
Bureau Halt- gr.8  
29-11 
Volgende nieuwsbrief 
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In dit nummer: 

DANKDAG 

 

Geslaagd 
Juf Jennika heeft officieel haar di-
ploma basisbekwaam schoolleider 
mogen ontvangen! Van harte gefe-
liciteerd! 
 
Stage 
Dit schooljaar lopen Annemijn Ver-
doorn en Florine Prosman stage bij 
ons op school. Zij zijn tweedejaars 
studenten van de Driestar in Gou-
da. Wij wensen jullie een fijne pe-
riode bij ons en heten jullie van 
harte welkom! Zij zullen dit 
schooljaar in verschillende groepen 
stage lopen.  

PERSONEEL 

DANKEN MET JE NAAM 

Op woensdag 6 november is het 
dankdag voor gewas en arbeid. Wij 
willen hier met de kinderen samen 
over nadenken aan de hand van een 
verhaal en door het zingen van lied-
jes. Dit wordt gedaan zoals wij de 
weekopening– sluiting ook vorm ge-
ven, dus in bouwen. Wij volgen 
hierbij het thema van de HGJB en 
dat is dit jaar: 
         
     “Goed bericht!” 
 
Die dag worden er ook in verschil-
lende kerken diensten gehouden. In 
de Hervormde kerk in Brakel is er 
een speciale kinderdienst die mid-
dag.  

Groep 3 
De ouders van de leerlingen uit 
groep 3 ontvangen binnenkort een 
uitnodiging voor een gesprek met 
de leerkracht(en) over de herfstsig-
nalering. Deze gesprekken zijn op 
11 en 12 november.  
 
Groep 4 t/m 8 
Voor de ouders van groep 4 t/m 8 
is er (vrijblijvende) gelegenheid om 
op woensdagmiddag 13 november 
een gesprek te hebben tussen 
13.00—14.00 uur.  
 
Mocht u hier gebruik van willen ma-
ken, dan moet u zich vooraf aan-
melden (per mail/ persoonlijk) 
bij betreffende leerkracht(en), zo-
dat zij een rooster kunnen maken. 
Dit kan tot uiterlijk maandag 11 
november 09.00 uur.  
 
Het kan ook zijn dat de leerkracht 
graag een gesprek met u wil. Hier-
voor wordt dan contact met u opge-
nomen. Hoort u niets, dan is het 
wat school betreft niet nodig. 

OUDERGESPREKKEN 
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Op vrijdagochtend 22 november houden wij 
in alle groepen weer een werkplaatsochtend.  
 
Op deze ochtend wordt iedere groep in kleine 
groepjes verdeeld. Er zijn die ochtend een 
aantal activiteiten/lessen gepland die de kin-
deren zelfstandig kunnen uitvoeren. Bij één 
les/activiteit zit de leerkracht. De groepjes 
rouleren volgens een schema, zodat aan het 
eind van de ochtend alle activiteiten/lessen 
door alle kinderen zijn gedaan/gemaakt en de 
leerkracht met alle leerlingen de begeleide les 
heeft gedaan.  
 
Het doel van deze opzet is: 

 Tijd creëren voor de leerkracht om ge-
richt aan de slag te gaan met het in 
praktijk brengen van de kennis en erva-
ring die is opgedaan bij de nascholing 
Meerbegaafdheid. Hierin worden alle 
leerlingen naar behoefte meegenomen.  

 De zelfstandigheid en betrokkenheid 
van leerlingen vergroten  

 Meer aandacht voor de creatieve  
        (denk-)vaardigheden 
De lessen worden bewust gepland met een 
duidelijk doel, waarbij cognitieve en creatieve 
vaardigheden èn samenwerken een plaats 
krijgen.  
 
Het kan zijn dat er hulp nodig is voor het be-
geleiden van een groepje kinderen. De leer-
krachten van de betreffende groep(en) zullen 
dan een oproep doen via de mail. Uw bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld!! In de 
jaarkalender vindt u een overzicht 
van alle werkplaatsochtenden die 
gepland staan.  

SCHOENENDOOSACTIE 

Vanuit de gemeente worden verschillende din-
gen (gedeeltelijk) gesubsidieerd. Hierbij kun je 
denken aan: 

 Gastlessen bureau Halt, etc 

 Culturele Commissie Bommelerwaard pro-
jecten (excursies) 

 Verkeersprojecten (Pas op muis) 

 Gymdocent (gedeeltelijk) 
 
Voor sommige regelingen moet je een aanvraag 
doen. Wij hebben dat vorig schooljaar gedaan 
t.a.v. de subsidieregeling Rijke Leeromgeving.  
Deze aanvraag is door de gemeente goedge-
keurd. Van het geld hebben wij BeeBots aange-
schaft voor alle groepen met bijbehorend mate-
riaal om ermee te kunnen werken. Het team 
heeft op de laatst gehouden studiemiddag een 
training gehad over het werken met BeeBots.  

Een aantal kinderen is al druk bezig geweest 
met het vullen en versieren van een schoenen-
doos. Het wordt al een kleurrijk geheel in de 
gang, maar…...er is nog ruimte! 
 
U heeft voor deelname een brief ontvangen met 
meer informatie. Via deze nieuwsbrief willen wij 
het nog eens extra onder de aandacht brengen. 
Hoe mooi is het om op deze manier andere kin-
deren blij te maken! Tot en met dinsdagmiddag 
12 november kunnen er nog schoenendozen 
worden ingeleverd. De dozen 
worden woensdag 13 novem-
ber weggebracht. Te laat in-
geleverde dozen kunnen niet 
meer mee worden genomen.  

WERKPLAATSOCHTEND 

groep 1 en 2 

De gesprekken voor de ouders van groep 1 
en 2 zijn nog vrij recent geleden gehouden. 
Daarom is er voor die ouders wat later een 
(vrijblijvend) gespreksmoment: 
maandagavond 25 november: groep 2 
dinsdagavond 26 november: groep 0/1 
 
Mocht u hier gebruik van wil-
len maken, dan moet u zich 
vooraf aanmelden (per 
mail/persoonlijk) bij betref-
fende leerkracht(en), zodat 
zij een rooster kunnen ma-
ken. Dit kan tot uiterlijk don-
derdag 21 november.  
 
Ook hier geldt, dat als de 
leerkracht een gesprek wenst, u daarvan op 
de hoogte wordt gebracht. 

BEEBOTS  

onderwijsaanbod programmeren 

BUREAU HALT 

PARKEREN  

Graag maken wij u er op attent om rekening te 
houden met onze buren in de straat. Zeker het 
parkeren/draaien bij uitritten en het pleintje 
wat verder op, geeft soms overlast of zelfs 
schade. Mogen wij u vriendelijk verzoeken om 
hier, ook bij schoolactiviteiten, echt rekening 
mee te houden?  

SKELTERS 

Helaas is er te weinig ruimte om naast alle fiet-
sen, ook skelters een plekje te geven. Daarom 
het verzoek om uw kind(eren) niet op de skel-
ter naar school te laten gaan. Alvast bedankt 
voor uw begrip en medewerking! 

Donderdag 28 november geeft bureau Halt in 
groep 8 een voorlichting over het omgaan met 
vuurwerk.  
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De jarigen van deze maand zijn: 
  

04-11 Suze van Rangelrooij, groep 5 

05-11 Loïs den Hartog, groep 3 

11-11 Naomi Naaijen, groep 6 

12-11 Boet van Dalen, groep 5 

13-11 Bram Bambacht, groep 8 

14-11 Sven Groeneveld, groep 4 

14-11 Gijs van Selm, groep 3 

15-11 Rick van der Zalm, groep 5 
18-11 Isa Dijkhof, groep 8 

 

 

18-11 Fenne Duijzer, groep 5 

19-11 Rosanne van Veen, groep 2 

24-11 Sem Ermstrang, groep 7 

25-11 Leona van Ooijen, groep 4 

26-11 Jannick Duijzer, 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 150:1 
Groep 3 en 4: psalm 142:1, psalm 139:1 en 
lofzang van Maria  
Groep 5 t/m 8: psalm 5:2, 
psalm 6:1, psalm 139:1 

Hoe ziet het werken met Beebots 
eruit? 
De Bee-Bot is een kindvriendelijke 
robot in de vorm van een bij. Kin-
deren kunnen de robot bedienen 
met de zeven knoppen op zijn 

rug. Om van punt A naar punt B te komen 
moet hij/zij de Bee-Bot van tevoren de juiste 
commando’s geven. Bijvoorbeeld twee stappen 
vooruit, een keer naar rechtsdraaien en dan 
weer een stap vooruit. De robot onthoudt tot 
veertig stappen en kan zo uiteenlopende op-
drachten uitvoeren. 

In verschillende opdrachten laten leerlingen de 
Bee-Bot een parcours op variërende matten 
afleggen. Er zijn diverse matten op de markt 
met de meest uiteenlopende opdrachten. Voor 
taal- en leesopdrachten, is er bijvoorbeeld een 
lettermat verkrijgbaar. De robot rijdt van letter 
naar letter, om een woord te maken. Ook bij 
topografie, verkeer en techniek kan met de Bee
-Bot worden gewerkt. Het aantrekkelijke van 
de Bee-Bot voor de lespraktijk is dat de leer-
kracht ook zelf opdrachten kan ontwerpen. Met 
accessoires en zelf ontworpen illustraties, land-
kaarten, vormen, letters of cijfers, kan hij/zij 
leerlingen een op maat gemaakte les aanbie-
den of passend bij het thema.  
 
Ook voor MeerBegaafdheid-opdrachten is het 
heel geschikt. Tijdens de afgelopen werkplaats-
ochtend is het daarvoor ook al ingezet.  
 
Naast de Beebots zijn er ook Pro-bots, Inobots 
en Photons, oplopend in moeilijkheid, functie 
en bediening voor alle groepen. Ook daarvan 
hebben we het één en ander aangeschaft.  

PSALMEN VAN DE MAAND 

BURGERSCHAPSKUNDE - Jordenpad 

Klompenpaden zijn 
wandelroutes door het 
boerenland, over on-
verharde paadjes en 
vergeten doorsteekjes. 
Samen met vrijwilligers 
en met medewerking 
van grondeigenaren is 
het gelukt het Jorden-

pad te ontwikkelen. Het Jordenpad is het 117de 
Klompenpad.  
 
Onlangs werd aan ons gevraagd of wij als 
school actief mee wilden doen bij de opening 
van dit Jordenpad. Een mooi samengaan van 
burgerschap in de omgeving. Groep 8 heeft 
daarom op vrijdag 25 oktober een bijdrage ge-
leverd en meegelopen. Zowel de kinderen als de 
juf hadden voor deze gelegenheid gepaste kle-
ding uitgekozen. Het zag er allemaal erg leuk 
uit! Foto’s zijn te zien op onze website.  
  
Het Jordenpad is een rondwandeling van 16 ki-
lometer door het mooie buitengebied van Brakel 
en Poederoijen. Door komgronden en over dij-
ken met een prachtig uitzicht op de uiterwaar-
den en de Maas en de Waal.  


