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één deeltje, onzichtbaar klein
nooit kunnen denken
hoe groot de invloed zou zijn
China, nog ver hier vandaan
maar nu kan ook Nederland
het virus niet weerstaan
ongrijpbaar voor ons allemaal
geen vaccin, geen medicijn
maatregelen zijn maximaal
ieder uur een nieuw bericht
weer een besluit, chaos, paniek
zien we nog waar de oorzaak ligt?
het gevaar voor corona is groot
maar belijden we onze schuld
brengt dat ons al in nood?
zes letters, zetten ons stil
we leven opeens bij de dag
maart wordt straks april
niemand die een uitkomst ziet
wees maar stil, kijk omhoog
want God verlaat ons niet

leerlingen, ouders en schoolorganisatie heeft betekend in de afgelopen jaren. Gedreven en enthousiast
gaf ze in verschillende groepen les.
Met haar kennis en kwaliteit heeft
ze actief meegedacht in visie en
beleid. Wij zullen het zeker gaan
missen. Wij wensen haar Gods zegen en heel veel succes en plezier
op de school in Wijk en Aalburg!

Welkom
In april hopen drie kinderen vier
jaar te worden. Het zijn:
Ralph Vroegh (22-04),
Puck van der Linden (27-04)
Hanna Bronkhorst (29-04)
Voor jullie is het gezien de omstandigheden wat anders wat betreft
het kennismaken en wennen. Wij
hopen dat wij jullie snel mogen
ontmoeten! Dit is afhankelijk van
de besluiten die worden genomen
wat betreft het Coronavirus. Desondanks hopen wij dat jullie zin
hebben om bij ons op
school te komen en
met veel plezier naar
school zullen gaan!

Activiteiten
Belangrijke data:

Thirza Westerbeke (16 jaar)

10 april
Goede vrijdag
12 en 13 april
Pasen
21 april
werkplaatsmiddag gr. 0/1
en 2
22 april
werkplaatsochtend gr. 3
t/m 8
24 april
volgende nieuwsbrief
27 april t/m 8 mei
meivakantie

PERSONEEL
Afscheid
Het afscheid van juf Jennika loopt
heel anders dan wij in gedachten
hadden. Door de regels rondom
het Coronavirus is het niet mogelijk dit gezamenlijk te doen. De
ouders van groep 8 worden geïnformeerd door juf Gerdien over het
afscheid van de groep. Zodra er
meer duidelijkheid en vrijheid is,
gaan wij kijken of wij dit later nog
vorm kunnen geven. Via deze weg
willen wij juf Jennika heel erg bedanken voor alles wat ze voor de

Er is van hogerhand besloten dat tot
1 juni geen bijeenkomsten en activiteiten mogen worden georganiseerd.
Wat betekent dat voor onze school?
Wij lopen de activiteiten even langs
die de komende tijd gepland staan.
Theoretisch (groep 7) en praktisch (groep 7 en 8) verkeersexamen
Het sluiten van de basisscholen
heeft ook direct impact op het Nationaal VVN Verkeersexamen van
2020, zowel het theoretisch als het
praktisch verkeersexamen.
Het VVN theoretisch Verkeersexamen (ook digitaal) kan niet plaatsvinden op de geplande datum 2
april.

Zodra er meer duidelijkheid is over het verloop
van het coronavirus, bepalen en communiceren
ze nieuwe data. Het theoretisch examen zal in
ieder geval niet eerder dan juni plaatsvinden.
Ook het praktisch verkeersexamen voor groep 7
en 8 wat gepland staat op 3 april gaat niet
door. Zodra er meer bekend is, geven wij dat
aan betreffende ouders door.
Voorjaarssignalering groep 3
Deze komt te vervallen. Zodra de kinderen
weer op school komen, zal er extra gekeken
worden naar mogelijke aandachtspunten in het
leesproces van iedere leerling.
Paasviering
Helaas kan ook de Paasviering die op 7 april
gepland staat niet doorgaan. Wij zullen het
missen. Wij weten dat er altijd naar uit wordt
gekeken, iets waardevols om met elkaar te delen. Gelukkig kunnen wij het wel vieren, al zal
het dan niet gezamenlijk zijn. Ondanks dat,
wensen wij u nu alvast goede en gezegende
Paasdagen toe!
Burgerschap -Pas op muis
Op 7 april zouden groep 3 en 4 naar de voorstelling “Pas op muis” gaan in Zuilichem. Ook
dat kan helaas niet doorgaan. Het is nu onder
voorbehoud gepland op dinsdag 16 juni.
Centrale Eindtoets
Op woensdag 15 en donderdag 16 april staat de
Centrale Eindtoets voor de leerlingen van groep
8 gepland. Zoals u misschien al heeft gehoord,
is besloten deze toets te laten vervallen. Dat
betekent, dat het advies wat door school gegeven wordt, bepalend is voor de voortgang naar
het VO. Over dit advies zijn al gesprekken en
contacten geweest met betreffende ouders. Indien nodig wordt dit vervolgd.
Entreetoets groep 7
Onze gewoonte is, om de Entreetoets in groep 7
af te nemen tegelijk met de Centrale Eindtoets.
Deze afname kan ook niet doorgaan op het
vastgestelde moment, 14 t/m 16 april. Wij gaan
overleggen wat de mogelijkheden zijn wat betreft verschuiven en alternatieven. Zodra hier
meer over bekend is, wordt dit gecommuniceerd met betreffende ouders.
Koningsspelen
Op vrijdag 17 april zou de dag van de koningsspelen zijn. Jammer genoeg gaat dit ook niet
door.
Avondvierdaagse
Vanwege de positieve ervaring van vorig jaar,
hadden wij ons ook dit jaar weer opgegeven
voor de wandelvierdaagse in Giessen. Ook deze
activiteit valt voor 1 juni, dus ook hierbij geldt
dat het niet doorgaat.
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Lentemarkt
Dit schooljaar staat de lentemarkt gepland op
woensdag 27 mei. Ook deze activiteit kan op dit
moment helaas niet doorgaan.
Er stonden best veel dingen gepland. In sommige gevallen komt er een alternatief en voor de
rest kijken we maar uit naar volgend jaar!

WERKPLAATSOCHTEND
Op woensdag 22 april staat de 5e werkplaatsochtend gepland voor de groepen 3 t/m 8.
Groep 0/1 en 2 heeft een werkplaatsmiddag op
dinsdag 21 april.
Wij weten niet of de school dan al open is.
Mocht dit wel zo zijn, dan is er misschien nog
hulp van ouders nodig. U hoort dit via de leerkracht(en).

MEIVAKANTIE
De meivakantie start op maandag 27 april en
duurt tot en met vrijdag 8 mei.
Tijd om even afstand te nemen
van al het (thuis)werk wat is
gedaan. Er is heel veel inspanning geleverd door leerkrachten, leerlingen en ouders. Een
periode van rust en ontspanning is dan welkom. Iedereen
fijne en goede weken gewenst!

PSALMEN
Deze maand worden de volgende psalmen aangeleerd:
Groep 0/1 en 2: psalm 116:1
Groep 3 t/m 8: psalm 33: 10 en psalm 33 :
11

EEN BERICHT VAN MAX en wat ideeën om thuis te doen
Dag Kanjers,
De school gesloten, dat is me toch wat. Gelukkig hoef je je echt niet te vervelen. Ook
thuis kan je nog van alles doen. Hier heb je wat ideeën. Denken jullie ook een beetje
aan de oudere mensen? Ze mogen nu vaak geen bezoek ontvangen, maar je kan ze natuurlijk wel
even bellen. Met de sociale media kunnen jullie vast ook contact leggen met je vrienden in de klas.
Vergeet ook jullie juf of meester niet. Een mooie tekening, een verhaal of een gedicht zal ze vast
goed doen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor jullie ouders. We moeten er maar het beste van maken. Hopelijk helpen onderstaande opdrachten daarbij. Als je een foto van een Kanjeropdracht kan
maken mag je deze opsturen naar je juf of meester.
Groetjes van Max van de Kanjertraining

Kanjerkijkdoos ( zie bijlagen)
Wat heb je nodig:
Schoenendoos, schaar en pennen/stiften
Zoek een schoenendoos.
Maak aan de korte kant, ongeveer in het midden, een kijkgaatje.
Kleur de Kanjerdieren in, knip ze uit en plak ze vast op de bodem van de doos. Plak de schoenendoos aan de bovenkant met doorzichtig gekleurd papier dicht.
Klaar is je Kanjer kijkdoos!

Blindemannetje

Durft je vader of moeder jou te vertrouwen en met zijn/haar ogen dicht zich door jou
door de kamer te laten leiden? Laat je vader of moeder op het geluid van je stem afkomen. En hoe gaat het andersom?

Omgekeerde motor en bezinepomp
Oefen met je vader/moeder/broertje/zusje om geen benzine te geven. Geen benzine
geven is best wel eens lastig. Of niet? Ontdek het samen! Doe de oefening zoals die
hieronder staat beschreven.
Ga tegenover elkaar staan. Het is alsof je voor de spiegel staat.
De één maakt bewegingen, de ander doet de bewegingen zo precies mogelijk in
spiegelbeeld na. Natuurlijk doen jullie het ook andersom. Daarna doen jullie het nog
een keer. Maar nu beweegt het spiegelbeeld niet mee. Het spiegelbeeld is een standbeeld geworden. Kan het standbeeld stil blijven staan, zonder te bewegen of
te lachen? Zelfs zonder een klein glimlachje…? Dat is knap!

De jarigen van deze maand zijn:
02-04 Stan Dijkhof, groep 4
04-04 Fedde Dijkhof, groep 2
04-04:Sem Ermstrang, groep 2
05-04 Thijmen van Hees, groep 8
11-04 Julian van Baalen, groep 3
13-04 Nienke van der Zalm, groep 7

15-04
18-04
19-04
24-04
25-04

Bas Belder, groep 7
Noor van der Linden, groep 3
Tim Grauss, groep 3
Finn Segers. groep 8
Rens van der Linden, groep 5

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

