december
Licht in het donker

In dit nummer:
Licht in het donker

1

Personeel

1

Sinterklaasfeest

1

Studiemiddag

1

Kerstviering

2

Proefcito

2

Folders

2

Klachtenregeling

3

Kanjermethode

3

Veiligheid

3

Psalmen van de maand

3

Jarigen

3

Woord voor woord, Jesaja,
dat komt in beeld, komt in zicht.
Woord voor woord Jesaja,
want in het donker maak ik licht.
In het donker maak Ik helder licht.

periode op maandag en woensdag in
groep 2 het zwangerschapsverlof
heeft willen invullen. Bedankt voor
je trouwe en enthousiaste inzet! Alle
goeds gewenst in de komende tijd,
samen met je gezin.

Ik ben het niet vergeten,
het licht komt dichtbij.
Je weet wel, de Messias,
Hij maakt alle volken blij!

Er zijn nog geen definitieve plannen
voor de invulling na de kerstvakantie. Zodra hier meer over bekend is,
horen betreffende ouders dit.

Nog even moet je wachten,
de vrede komt er aan.
Een ster klimt aan de hemel,
Hij is al bijna opgegaan....

SINTERKLAASFEEST

Vertel het aan de mensen,
vertel het overal.
Vertel het aan alle kinderen
van de ster die komen zal.
Shalom voor vriend en vijand,
Shalom voor allemaal.
Shalom voor heel de wereld,
want het klinkt in elke taal.
Geen kindje wordt geboren,
zo wonderlijk als Hij.
Een koning en een herder
net als David allebei.
Woord voor woord, Jesaja,
dat komt in beeld, komt in zicht.
Woord voor woord Jesaja,
want in het donker maak ik licht.
In het donker maak Ik helder licht.

PERSONEEL
Belangrijke data:
05-12 (ochtend)
Sinterklaasfeest
05-12 (middag)
Studiemiddag
10 en 11 dec.
Proefcito groep 8
18-12 (avond)
Kerstviering
20-12
Volgende nieuwsbrief

Geboorte
Wij kregen van juf Leonie en haar
man het mooie bericht dat op 10
november hun zoon Jonathan is
geboren! Wij feliciteren ze van
harte en wensen hen Gods zegen
bij de opvoeding. Juf Leonie geniet
tot de meivakantie van verlof en
deze gezinsuitbreiding. Daarna
hoopt ze weer voor een gedeelte
terug te komen om les te geven
aan groep 2.
Juf Tanja Verweij w erkt tot de
kerstvakantie in groep 2. Zij hoopt
namelijk in januari haar tweede
kindje te ontvangen. Wij zijn ontzettend blij dat ze de afgelopen

Op donderdagochtend 5 december
is het een gezellige ochtend vanwege het sinterklaasfeest. Afgelopen
donderdag werden de kinderen al
verrast met een cadeautje in de
schoen. Donderdagochtend 5 december zullen
twee pieten de ouders
van de Activiteitencommissie helpen bij het
rondbrengen van wat
lekkernijen.

STUDIEMIDDAG 5 december
Aansluitend aan het sinterklaasfeest
is er s ’middags een studiemiddag
voor het team. Die middag zijn alle
kinderen, zoals in de jaarplanning staat vermeld, vrij.
Deze studiemiddag komen de volgende dingen aan de orde:
Groep 4 t/m 8:
De leerkrachten van groep 4 t/m 8
volgen een informatieronde over de
nieuwe rekenmethode WIG 5. Deze
wordt gegeven op school door een
vertegenwoordiger van Malmberg
die de uitgever is van deze methode. Het doel hiervan is, om de methode nog beter te
leren kennen wat betreft
mogelijkheden
en antwoord te krijgen
op eventuele
vragen die er nog
zijn.

De methode heeft een andere aanpak dan
WIG 4 en sluit nog beter aan op de behoeften
van de leerlingen. Daarnaast verloopt de digitale versie nog niet altijd vlekkeloos. Hier
kunnen wij als school niets aan doen, maar
hebben wij wel mee te maken.
Desondanks zijn zowel de leerkrachten als de
leerlingen enthousiast over de manier waarop
de lesstof wordt aangeboden en de differentiatiemogelijkheden die er worden gebruikt. Er
wordt niet meer gewerkt met 1, 2 of 3 sterren en toch wordt het op niveau van de leerlingen aangeboden. Dit wordt gedaan aan de
hand van basislessen, herhalingsopdrachten,
plusopdrachten en eigen taken. Dit alles
wordt klaargezet voor de leerlingen aan de
hand van het resultaat van de lessen die ze
maken. Ook kan de leerkracht zelf lessen
klaarzetten voor leerlingen.
Groep 0/1 t/m 3
De leerkrachten van de onderbouw gaan ervaringen uitwisselen rondom:

de Leerlijnen van Parnassys

het Bewegend Leren

de motorische ontwikkeling als voorbereiding op het schrijfonderwijs.
Juf Ellen is heel enthousiast over Bewegend
Leren. Inmiddels zet ze dat in groep 3 in en
wordt dit zowel door de leerlingen als haarzelf als positief ervaren. Tijdens deze studiemiddag zal ze informatie en ervaring uitwisselen met de collega’s.
Gezamenlijk
Naast de bouw- gerelateerde onderwerpen,
hebben wij ook een gezamenlijk deel.
Daarvoor zijn de volgende onderwerpen gepland:

het Leesonderwijs

de werkplaatsochtenden

werken aan/in een professionele cultuur

KERSTVIERING
Woensdagavond 18 december willen wij met elkaar het Kerstfeest
vieren in de Hervormde Kerk in
Brakel. Dit schooljaar is het thema:
“Licht in de nacht“
U bent, samen met andere belangstellenden, van harte welkom! De
viering begint om 18.30 uur. Enkele praktische
punten zijn:

Alle leerlingen worden ’s avonds om 18.10
uur op school verwacht;

Wij vragen u om geen foto’s te maken of
te filmen tijdens de viering;

Geef uw kinderen a.u.b. geen snoep mee.
Gezien het tijdstip is dit niet nodig en het
is hinderlijk tijdens het zingen of opzeggen;

Na de viering zullen de kinderen van
groep 1-2 via het koor de kerk verlaten.
De leerlingen van de groepen 3-8 gaan
via de hoofddeur naar buiten;

Er is een collecte bij de uitgang. Deze is
o.a. ter bestrijding van de onkosten;
Het wordt op prijs gesteld als u voor de kleinere
kinderen oppas regelt. Wij kijken uit naar een
goede viering waarin de blijde boodschap van
Kerst opnieuw verteld mag worden.
Wilt u geen zitplaatsen bezet houden voor anderen?
Dit is niet prettig voor mensen die juist op tijd komen, maar dan tegen bezet gehouden plaatsen aanlopen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

PROEFCITO
In groep 8 wordt op dinsdag 10 en woensdag
11 december de proeftoets gemaakt. Op deze
manier ervaren de leerlingen hoe de vraagstelling en opzet is van de eindtoets. Daarnaast
geeft de uitslag een handvat waar de komende
tijd nog aandacht aan moet worden besteed.

FOLDERS
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
gerust een folder mee om die aan hen te geven of door de brievenbus te doen. Het is fijn
als ouders van school positief spreken over en
meedenken met school. Een betere reclame is
er niet. Alvast bedankt!
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KLACHTENREGELING

KANJERMETHODE

Wij hechten als school grote waarde aan een
open communicatie over klachten, grieven of
verwijten. Open met elkaar communiceren
houdt voor ons in: ‘Gaat het goed, zeg het anderen; gaat het mis, zeg het zoveel mogelijk
tegen de persoon in kwestie.’ (eerste stap). Dit
bevordert een goede onderlinge verstandhouding. Mocht de eerste stap niet het gewenste
resultaat hebben, dan kunt u contact opnemen
met de directie of indien noodzakelijk met de
contactpersoon.

Zoals u weet gebruiken wij de kanjermethode
als leidraad voor een goed
en veilig klimaat. Wekelijks
worden er lessen gegeven
aan de hand van het vertelboek, een werkboek of
groepsoefeningen.
Met regelmaat delen de
leerkrachten ervaringen tijdens vergaderingen.
Het is belangrijk om te zorgen voor continuïteit.
De kanjermethode heeft ook informatie speciaal gericht aan ouders. Dit delen wij graag met
u. In de bijlage van deze nieuwsbrief zit daarom een extra informatiebulletin speciaal voor
ouders. Van harte aanbevolen!

Een beknopte toelichting op onze klachtenprocedure is:

Procedure is te vinden op de website

Betreft vragen/ klachten over de schoolse
situatie

Geldt voor ouders, kinderen en personeel

Contactpersoon wijst de juiste weg, denkt
mee in het belang van de klager

Vertrouwenspersoon kan bijstaan tijdens
gerechtelijke procedure

VEILIGHEID
Parkeren
Wij blijven het onder de aandacht brengen in
verband met de veiligheid voor de kinderen. Het
gebeurt weer regelmatig dat er wordt geparkeerd bij de school. Dit zorgt soms voor een onveilige situatie. Wij vragen uw begrip om hieraan mee te werken en een andere plek te zoeken voor uw auto.
Hek
Ook vanwege de veiligheid en het toezicht willen wij nog een keer onder de aandacht brengen dat kinderen die thuis eten, pas om 13.00
uur het plein op mogen. Tot 13.00 uur spelen
de kinderen die overblijven onder toezicht van
de overblijfouders. Andere kinderen moeten dus
buiten het hek wachten en staan dan op straat.

Contactpersoon school: (juf) Henriëtte H ak
Vertrouwenspersonen SCOB: dhr. H. van
Dorp / mevr. Ada van Bruchem.
In de schoolgids vindt u meer informatie
(hoofdstuk 8.13) over de procedure die wij hanteren bij klachten en over eventuele gegevens
van betreffende personen. Onze stichting SCOB
heeft ook een klachtenprocedure opgesteld die
te vinden is op www.scobommelerwaard.nl.
Deze informatie ontvangt u omdat via de oudervragenlijst werd aangegeven dat de klachtenprocedure niet helder zou zijn of niet bekend
was.

PSALMEN VAN DE MAAND
Deze maand worden psalmen en
liederen aangeleerd die bij de
kerstviering worden gezongen.

De jarigen van deze maand zijn:
01-12
11-12
13-12
13-12
15-12
19-12
22-12
23-12
23-12
23-12
25-12

Jenthe Dijkhof, groep 8
Sophie Kalwij, groep 2
Marten Duijzer, groep 4
Rick Kuus, groep 2
Mathijs ten Hagen, groep 7
Boaz Kamsteeg, groep 4
Sietske Wahlbrinck, groep 8
Manouk van den Assem, groep 4
Renske van Heusden, groep 5
Youri van der Mooren, groep 5
Pim van Hees, groep 5

25-12
27-12
29-12
29-12

Lize Kuus, groep 5
Stan van Heusden, groep 3
Jens Oomen, groep 5
Naïn de Ruiter, groep 8

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:
Vrijheidslaan 94
5306 BN Brakel
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Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

Contact:
tel.: 0418-672220
info@wvobrakel.nl

