
Deze maand ho-
pen we het Paas-
feest te vieren. 
In de Bijbel lezen 
wij het verhaal 
van Maria die de 
voeten van de 
Heere Jezus zalft 
met kostbare zalf 
tijdens een 
avondmaal waar 
zij diende. Het 

huis waar de maaltijd was werd 
vervuld  met de reuk van die zalf.  
 
Wie weet hoe lang ze al gespaard 
had om het te kunnen kopen. En 
nu koos ze ervoor om daar de 
voeten van de Heere Jezus mee te 
zalven. Ze had de Heere Jezus zo 
lief dat ze dit kostbare bezit aan 
Hem wilde geven. 
 
God gaf de Heere Jezus, Zijn 
mooie en kostbare bezit. Hij deed 
dit voor het behoud van de men-
sen. Wat een Liefde spreekt daar 
uit! 
 
“Als je veel van iemand houdt, 
geef je het mooiste wat je 
hebt.. “ 
 Belangrijke data: 

04 maart 
Luizencontrole 
Naschoolse techniekles 
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Werkplaatsochtend 
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Biddag 
Schoolbezoek  
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Studiedag SCOB 
Schoolvoetbal 
19 maart 
Excursie groep 4 
20 maart 
Lenteontbijt  
25 maart 
Naschoolse techniekles  
27 maart 
Nieuwsbrief april 
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In dit nummer: 

Geboorte 
Op 2 februari mochten juf Tanja 
en haar man hun 2e kindje zoon 
Sam verwelkomen. Van harte ge-
feliciteerd met dit mooie wonder, 
wij wensen jullie Gods Zegen toe 
bij de opvoeding! 
 
Vacature groep 8 
Wij zijn heel blij, dat de vacature 
die ontstaat vanaf 1 april in groep 
8, inmiddels is ingevuld. Vanaf 1 
mei zal juf Mirella van Aalst op 
maandag en dinsdag voor groep 8 
staan. Vanwege de opzegtermijn 

PERSONEEL 

ALS JE VEEL VAN IEMAND 

HOUDT 

van haar huidige baan, zullen wij 
voor de tussenliggende weken kij-
ken naar een passende vervanging. 
Juf Mirella is nu werkzaam op een 
basisschool in Sprang Capelle en 
woont met haar gezin in Zuilichem. 
We heten haar van harte welkom!  

LUIZENCONTROLE 

Zoals gewoonlijk na iedere vakan-
tie, is er op woensdag 4 maart een 
luizencontrole. Wilt u hier rekening 
mee houden in verband met speld-
jes, vlechten, etc.? Alvast bedankt!  

Na het uitdelen 
van de folders met 
informatie over de 
naschoolse tech-
nieklessen, kan er 
een groep van 11 
leerlingen worden 
gevormd. Deze 
keer zijn het al-
leen leerlingen van onze school. 
Vanaf woensdag 4 maart, zullen er 
op woensdag direct uit school 6 
technieklessen worden gegeven. De 
organisatie en verantwoording van 
deze lessen ligt bij Mad Science. 
Erg leuk, dat enthousiaste leer-
lingen van dit aanbod gebruik kun-
nen maken.  

MAD SCIENCE 

WERKPLAATSOCHTEND 

Vrijdag 6 maart wordt alweer de 
vierde werkplaatsochtend gehouden. 
Via deze weg willen wij de (groot)
ouders die hebben geholpen tijdens 
de afgelopen werkplaatsochtenden 
ontzettend bedanken! Zonder die 
extra handen zijn sommige dingen 
niet mogelijk. Wij hopen dat er, in-
dien nodig, ook de komende werk-
plaatsochtend(en) weer voldoende 
hulp geboden kan worden. Of er 
hulp nodig is, hoort u via de leer-
kracht(en). Tijdens deze ochtend, 
worden er opdrachten gegeven aan 
alle kinderen, waarbij verschillende  
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Op vrijdag 20 maart wordt het lenteontbijt ge-
houden. De kinderen ontvangen op woensdag 4 
maart een brief met meer informatie. Ieder jaar 
is het weer een feest om te zien hoe kinderen 
hun best doen om voor een medeleerling een 
ontbijt klaar te maken en het te verpakken in 
de daarvoor bestemde doos.  
Het lenteontbijt werkt mee aan een positief 
groepsgevoel, zorgt voor saamhorigheid en  
heeft een relatie met burgerschap. Daarnaast is 
het een mooie traditie waar wij de lente mee 
inluiden.  

STUDIEDAG 

* DOE-les in het MuseumAtelier waarbij leer-
lingen creatief het thema verwerken onder des-
kundige begeleiding van een vakdocent en het 
creërend vermogen van de leerlingen wordt ge-
stimuleerd.  

vaardigheden worden aangesproken. Deze keer 
zullen de creatieve denkvaardigheden centraal 
staan.  

Om de kwaliteit en het aanbod van het onder-
wijs op de scholen goed in beeld te houden, 
gaat onze directeur bestuurder, dhr. Gert Tis-
sink jaarlijks bij iedere school op bezoek. Voor 
de Willem van Oranjeschool is dat op woensdag 
11 maart. Hij gaat bij enkele groepen op klas-
senbezoek, heeft gesprekken met ouders van 
geledingen, de Intern Begeleider, leerlingen en 
het team. Daarna is er een afrondend gesprek 
met de directeur. Een mooi moment om te la-
ten zien waar wij mee bezig zijn en tips/tops te 
ontvangen. 

BIDDAG 

Via het aanbod van CCB gaan de groepen 3 
(dinsdag 17 maart) en 4 
(donderdag 19 maart) op excur-
sie naar het Stadskasteel Zalt-
bommel en het MuseumAtelier. 
Het thema is:     
     
     de Museum Assistent 

 
De klassen worden in 2 groepen 
verdeeld. Er zijn drie onderdelen 
waarlangs de kinderen rouleren: 

  
* KIJK-les in de historische kamers van het mu-
seum waarbij een kunstvak-docent beschou-
wend, onderzoekend en reflecterend het thema 
aanbiedt.  
 
* ONTDEK-les in het museum waarbij onder-
zoekend wordt gewerkt en zelfstandig een op-
dracht/spel wordt uitgevoerd en onder begelei-
ding van groepsleerkracht en museummede-
werker.  
 

KUNST-CULTUUR-BURGERSCHAP 

Op woensdag 18 maart zijn alle kinderen vrij in 
verband met een studiedag van de SCOB. Het 
belooft weer een inspirerende dag te worden 
voor alle medewerkers van de zes scholen. 
Wij beginnen met een spreker die ons meer 
gaat vertellen over talentontwikkeling bij jonge 
kinderen.  
Vervolgens zijn er workshops die gaan over ge-
drag, integrerende didactiek en klassenmanage-
ment. Voor ons team zal er een bijeenkomst 
zijn met de begeleider van Driestar Educatief 
om ons verder te helpen in de ontwikkeling wat 
betreft het aanbod aan meerbegaafde leer-
lingen.  

SCHOOLROUTE 

Halverwege het schooljaar brengen wij nog 
graag de schoolroute eens onder uw aandacht.  
In de bijlage vindt u daarvan de poster die 
daarvoor is gemaakt. Het is echt in het belang 
van de veiligheid van de kinderen die naar 
school gaan, om hier bewust van te zijn en aan 
mee te werken. De laatste tijd hebben wij van-
uit de praktijk ervaren, dat het belangrijk is om 
iedereen hier nog eens op attent te maken. Mo-
gen wij op uw medewerking rekenen? 
 
Wilt u het ook doorgeven aan opa’s, oma’s, of 
oppas die de kinderen ophalen/wegbrengen?  

Op woensdag 11 maart is het biddag voor ge-
was en arbeid. Een dag waarop wij extra stil 
mogen staan om God te bidden om wat wij no-
dig hebben op ons werk en om van te leven. 
Die ochtend zullen de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 
8 een moment bij elkaar komen om hier aan-
dacht aan te schenken, ver-
gelijkbaar met een week-
opening-/sluiting. Hiervoor 
maken wij gebruik van de 
bid– en dankdagmap van 
HGJB. Deze keer is het the-
ma: Vraag gerust! 

SCHOOLBEZOEK 
LENTEONTBIJT 

MIDDAGPAUZE 

Als uw kind(eren) tussen de middag thuis eet/
eten, wilt u er dan rekening mee houden dat 
het hek niet eerder open gaat dan 13.00 uur?  
Ze moeten dan buiten het hek wachten, waar 
op dat moment geen toezicht is. De kinderen 
die op school eten, hebben namelijk tot 13.00 
uur pauze onder toezicht van de overblijfou-
ders.  
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Via deze nieuwsbrief ontvangt u alvast een 
overzicht van de schoolvakanties en christelijke 
feestdagen in het schooljaar 2020-2021. Dit in 
verband met het plannen van een vakantie.  
 
Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021 
Goede vrijdag en Pasen: 2 t/m 5 april 2021 
Meivakantie: 3 t/m 14 mei 2021 
2e Pinksterdag: 24 mei 2021 
Zomervakantie: 26 juli t/m 4 september 2021 
 
Er worden ook nog enkele studiemomenten gepland, die 
volgen later. 

PSALMEN VAN DE MAAND 

Deze maand worden de volgende psalmen aan-
geleerd: 
Groep 0/1 en 2: psalm 75:1 
Groep 3 en 4: psalm 133:1; psalm 130:4  
Groep 5 t/m 8: psalm 27:7; psalm 26:1 en 
psalm 25:4 
 
Vervolgens zullen er liederen wor-
den aangeleerd die tijdens de 
Paasviering worden gezongen.  

De jarigen van deze maand zijn: 
 
 
01-03 Megan Ermstrang, groep 7 
01-03 Rachel Ermstrang, groep 7 
02-03 Esmee van den Assem, groep 6 
04-03 Joris Kalwij, groep 0/1 
04-03 Rink Pelle, groep 2 
05-03 Milou van Leeuwen, groep 8 
08-03 Lynn Vervoorn, groep 5 

 
 
 
10-03 Jonathan Mans, groep 0/1 
14-03 Roos Ermstrang, groep 0/1 
17-03 Joas Dijkhof, groep 7 
19-03 Geert Broere, groep 3 
28-03 Liz Lievaart, groep 3 
29-03 Luuk Grauss, groep 8 
 

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 

RAPPORTEN 

Inmiddels heeft u het rapport kunnen bekijken 
en zijn de oudergesprekken afgerond. Wilt u 
ervoor zorgen dat het rapport weer bij de leer-
kracht wordt ingeleverd? Alvast bedankt daar-
voor! 

OVERBLIJFOUDERS  

Wij zijn weer op zoek naar (reserve)
overblijfouders, -grootouders, -ooms, -tantes, 
-neven, -nichten, -buurmannen, -
buurvrouwen. Informatie over het overblijven 
en de dagen kunt u verkrijgen via Jacolien van 
der Zalm, coördinator/administrator; overblij-
venwvo@gmail.com.  

SCHOOLVAKANTIES 2020-2021 PARRO 

SCHOOLVOETBAL groep 7 en 8 

Wij willen op school Parro gaan uitproberen! 
Dit doen wij eerst alleen met een pilot in groep 
3, 4 en 8.  Deze app geeft ons meer voordelen 
ten opzichte van Klasbord wat wij nu gebrui-
ken.  

Altijd op de hoogte 

Het wordt makkelijk om elkaar op de hoogte te 
houden. Berichten komen direct aan én kunt u 
- in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken! 

Bekijk de leukste momenten van je kind 
De leerkrachten kunnen heel eenvoudig de 
leukste foto’s delen. Geniet mee met de leuk-
ste avonturen van uw kind. 

Direct contact met onze school 
Via Parro kunnen wij direct contact hebben. 
Zowel ouders als leerkrachten. 

Veilig & privé 
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen 
schoolomgeving. Via Parro kunt u aangeven 
waar foto’s van uw kind gedeeld mogen wor-
den. 
 
U wordt op de hoogte gehouden over de erva-
ringen.  

Op woensdag 18 maart wordt 
het schoolvoetbal gehouden. 
Die dag is er voor alle leer-
krachten van de SCOB een stu-
diedag. Dit betekent dat er tij-

dens deze middag geen leerkrachten aanwezig 
kunnen zijn bij het schoolvoetbal. De verant-
woordelijkheid ligt daardoor niet bij school, 
maar bij alle ouders van de leerlingen die 
meedoen. U draagt dus verantwoordelijkheid 
over uw eigen kind deze middag. Op woens-
dagmiddag 18 maart wil Betty Ermstrang wel 
aanspreekpunt zijn namens school. Wij zijn 
heel blij dat ze dit wil doen! Wij stellen het op 
prijs als u uw kind wilt wijzen op een sportieve 
deelname en respectvol gedrag.  


