februari
OPVOEDEN

Deze maand hopen er weer een
aantal kinderen 4 jaar te worden en
in te stromen in groep 0. Het zijn:
Ben Lievaart, 1 februari
Ilse van der Zalm, 14 februari
Tess van Horssen, 19 februari
Raff van der Meijden, 21 februari
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Volgende nieuwsbrief

WELKOM

Wij hopen dat jullie met heel veel
plezier naar school
zullen gaan en dat
je snel je plekje
hebt gevonden!

OPEN OCHTEND/AVOND

PERSONEEL
Jubilea
Op donderdag 13 februari zijn zowel juf Jennika als juf Annemarie
12 1/2 jaar werkzaam op de Willem van Oranjeschool. Van harte
gefeliciteerd! Waardering voor het
werk wat jullie verrichten met enthousiasme en positieve inzet. Juf
Jennika als leerkracht, onderwijskundig specialist en bouwcoördinator en juf Annemarie die leerlingen
begeleidt, werkdrukverlichting invult en ICT-er is.
Conciërge
Al een behoorlijk aantal jaren
werkt dhr. Jan Reijmers bij ons op
school. Voor velen is en was hij
een bekend en vertrouwd gezicht
van de school. Dit schooljaar hoopt
hij te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Dat willen wij
natuurlijk niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Op vrijdag 29 mei hopen wij stil te staan bij zijn werk
wat hij heeft verricht op de Willem
van Oranjeschool en afscheid te
nemen. Wij zijn in overleg hoe wij
de werkzaamheden die dhr. Jan
Reijmers deed/doet een goed vervolg kunnen geven.

Dinsdag 4 februari staat de deur
van onze school open van 09.00—
10.30 uur voor ouders die zich oriënteren op een basisschool. Om
hier bekendheid aan te geven, is
een advertentie geplaatst van de 6
scholen binnen Stichting SCOB en
zijn er ook posters gemaakt specifiek voor onze school.
Er is ook een open inloopmoment
op de avond van 19.00—20.00 uur.
Dan zullen er geen kinderen op
school zijn, maar wel de onderbouwleerkrachten en directie om
ouders te ontvangen.
Mocht u dus van ouders weten dat
ze op zoek zijn naar een basisschool, dan van harte aanbevolen
om hen hiervan op de hoogte te
stellen!

RAPPORTEN GROEP 2 T/M 7
Op vrijdag 7 februari krijgen de kinderen uit de
groepen 2 t/m 7 hun rapport mee naar huis. De
gespreksavonden voor de groepen 1 t/m 7 zijn
vervolgens op maandag 10 en dinsdag 11 februari. U heeft hiervoor al een brief ontvangen.
De leerlingen van groep 8 hebben hun rapport
al ontvangen en er zijn inmiddels ook al adviesgesprekken geweest.
Deze avonden zal ook de deur van de directiekamer open staan. Mocht u iets willen delen of
tips/tops hebben, dan bent u van harte welkom! Als u liever een afspraak wilt maken, kan
dat natuurlijk ook. Dit kunt u doen via
info@wvobrakel.nl.

PROEFTOETS
Op dinsdag 11 en woensdag 12 februari maken
de leerlingen van groep 8 een proeftoets.
Ze raken dan gewend aan de vraagstelling van
de Centrale Eindtoets. Daarnaast kan er door
de leerkrachten nog worden bepaald waar extra
aandacht voor nodig is, als voorbereiding op de
toets in april.

STUDIEMIDDAG
In de jaarplanning kunt u lezen, dat er een studiemiddag is gepland op dinsdag 18 februari.
Dat betekent dat alle kinderen die middag vrij
zijn.
Deze studiemiddag komen o.a de volgende onderwerpen aan de orde:

Nascholing rondom onze begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip, groep 4 t/ m
8 (hoe bouw je een goede les op, hoe
geef je instructie, differentiatie van lesstof).

Het bespreken van de schoolresultaten Mcito groep 2 t/m 8. Wij hebben aan de
hand van de leerlingpopulatie een schoolnorm vastgesteld met elkaar voor rekenen, taal, spelling en DMT. Wij evalueren
of we deze norm hebben gehaald, bespreken opvallende dingen en maken afspraken hierover.

Vanuit Parnassys, ons leerlingvolgsysteem, kun je bij het bespreken van groepen en leerlingen de groepskaart hanteren. Op de groepskaart staat een
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verzameling van gegevens, zodat je
opslag de ontwikkeling van een
groep kunt zien. Als team moeten
maken in de gegevens die we op
kaart willen zien.

in een oogleerling of
wij keuzes
de groeps-

LOOPBAANEVENT SCOB
Op donderdag 20 februari houdt de SCOB een
loopbaanevent. Belangstellenden kunnen tussen 16.30 en 19.00 uur op de Bron in Bruchem
kennismaken en in gesprek gaan met het bestuur en de directeuren van de verschillende
scholen. Op deze manier willen wij ons zichtbaar maken en open staan voor nieuwe contacten.
Het is een vrijblijvende opzet in de hoop dat er
contacten worden gelegd die meewerken aan
het verzorgen van structureel goed onderwijs.
Mocht u mensen kennen die van baan willen
veranderen of op zoek zijn naar een baan, dan
zouden wij het op prijs stellen als u hen hiervan
op de hoogte brengt.

IDENTITEITSCOMMISSIE
De vacature binnen de Identiteitscommissie is
gelukkig ingevuld. Dhr. Christiaan Dijkhof is benaderd en heeft te kennen gegeven dat hij
graag deel wil nemen als lid van de commissie.
Wij zijn heel blij dat hij dit wil doen en wensen
hem veel wijsheid en plezier toe om op deze
manier met de school en het christelijk onderwijs mee te denken.
Eind dit schooljaar stopt mevr. Mirthe Grauss
als lid van de commissie. Voor haar plaats zijn
wij ook al bezig om een invulling te vinden. Zodra er meer over bekend is, hoort u dit.

CURSUS POSITIEF OPVOEDEN
In maart biedt Buurtzorg Jong de inmiddels bekende cursus triple-p voor
ouders van kinderen in de
leeftijd van 2 tot 11 jaar
weer aan. In de bijlage
vindt u de flyer met daarop de informatie.

LEESONDERWIJS-voorleesweken
Van 22 t/m 31 januari worden de nationale
voorleesweken gehouden. Ook wij besteden
daar in de groepen aandacht aan:
Groep 1 t/m 3: het voorleeskw artier; kinderen mogen zelf kiezen uit welk prentenboek
er wordt voorgelezen.
Groep 4: opa’s en oma’s hebben voorgelezen.
Plezier voor jong en oud!

Extra stimulans van ons leesonderwijs

Groep 5: heeft geluisterd het boek: ‘Maffe
meester Daan speelt bananenslagbal’. Het is
vanuit de IK figuur geschreven; meester Daan.
Deze meester is de leukste meester van Nederland, volgens schrijfster: Judith van Helden.
Het volgende stuk uit het boek gaf gespreksstof.
‘Als je een fout maakt, voelt dat soms heel
dom. Maar iedereen maakt fouten. En het helpt
om dat niet te vergeten. We hoeven niet tegen
elkaar te zeggen dat we dom zijn. Dat is niet
aardig. Maar we moeten wel van elkaar weten
dat fouten maken mag. Toen ik dat zei, zag ik
Martijn knikken. Veel vakken zijn moeilijk voor
Martijn. Hij kan niet goed lezen en daardoor is
geschiedenis ook lastig voor hem. Maar hij kan
netter verven dan ik. Met crea is Martijn de beste. Maar op de een of andere manier voelt crea
minder belangrijk dan rekenen of lezen.’
Kanjertraining gecombineerd
Hoe leuk kan school wezen!

met

Zoals gezegd, besteden wij dit schooljaar extra
aandacht aan ons leesonderwijs. Als team hebben wij nagedacht over het motiveren van kinderen met betrekking tot lezen. Lezen is heel
belangrijk in de hele schoolloopbaan. Niet alleen bij de vakken taal/
lezen, maar ook bij reken- opdrachten moeten
kinderen soms veel lezen. In al die tekst,
moeten ze ook de opdracht zien te vinden,
waar ze een antwoord op moeten geven. Daarom is het belangrijk dat wij de kinderen op
school op tempo leren lezen, maar ook begrijpend leren lezen.

voorlezen!

Om het voor alle kinderen boeiend te maken en
te houden, hebben wij vanaf de kerstvakantie
in de groepen 4 t/m 8 een leescircuit opgesteld.
In die groepen is een planbord voor lezen gemaakt waarop allerlei activiteiten staan waarbij
het lezen wordt gestimuleerd. De kinderen mogen uit deze activiteiten kiezen. Het is vooral
belangrijk dat kinderen aan het lezen zijn, op
de manier die hen stimuleert en enthousiast
maakt om te lezen.

Groep 6: zij hebben een bingokaart w aarop
allerlei manieren staan om te lezen (buiten, met
een vriendje, in je pyjama, met een zonnebril
op, etc). Op donderdag 30 januari leveren de
kinderen hem weer in. Kijken wie het meest
bingo heeft (=4 op een rij).
Daarnaast doen zij ook aan toneellezen! Het
boek heet superzwerver en kan online thuis
worden bekeken.
Groep 7: in groep 7 w orden er meerdere
keren in de week gedichten voorgelezen.

De ervaringen van zowel leerlingen als leerkrachten zijn tot op dit moment heel positief.
Vraag uw kind gerust eens naar zijn/haar ervaring.

Groep 8: I n groep 8 w ordt er iedere dag
voorgelezen uit het boek 'Plan B'. Dit boek is
geschreven door Leanne van Spronsen.

Thuis voorlezen? Zie bijlage van deze
nieuwsbrief.

Net als elk jaar gaat Emilia met haar moeder op
familiebezoek in Spanje. Emilia vindt het
vreemd dat ze haar winterkleren mee moet nemen, terwijl het in Spanje erg warm is. En
waarom maf ze van mama haar vader niet bellen? Als ze na een paar weken terug
naar het vliegveld gaan, wacht haar een
nare verrassing, Het lijkt erop dat Emilia
niet meer naar huis kan....

PSALMEN VAN DE MAAND
Deze maand worden de volgende psalmen aangeleerd:
Groep 0/1 en 2: psalm 72:11
Groep 3 en 4: psalm 136:5 en 8; psalm
134:2
Groep 5 t/m 8: psalm 131:4; psalm 130:4
en psalm 127:2

De jarigen van deze maand zijn:
08-02
09-02
12-02
20-02
23-02

Finn Oomen, groep 3
Tim Ermstrang, groep 5
Gerhold Tuijl, groep 2
Melle Koren, groep 0/1
David Bassa, groep 8

23-02 Julia van der Meijden, groep 7
24-02 Nina de Bruijn, groep 4
28-02 Esmay Thiermann, groep 6

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

