
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Samen in de naam van Jezus 
    heffen wij een loflied aan, 
    want de Geest spreekt alle talen 
    en doet ons elkaar verstaan.  
     Samen bidden, samen zoeken 
    naar het plan van onze Heer. 
    Samen zingen en getuigen, 
    samen leven tot Zijn eer.  

Belangrijke data: 

21 en 22 mei 
Hemelvaartsdag en vrije 
dag 
28 en 29 mei 
Schoolfotograaf 
31 mei en 1 juni 
Pinksteren 
 
4 juni 
Dag van de overblijf-
krachten 
8 en 9 juni 
Oudergesprekken gr.0/1 
en 2 
29 en 30 juni 
Oudergesprekken gr. 3  
t/m 7 
22 juni 
Groepsverdeling 20-21 
26 juni 
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In dit nummer: 

Afscheid en terugkomst 
Het verlof van zowel juf Leonie als 
juf Gerlinde liep tot de meivakan-
tie. Na de meivakantie hebben zij 
hun werkzaamheden weer hervat.  
Groep 2 
Juf Leonie zal tot de zomervakan-
tie op dinsdag en woensdag voor 
de groep staan en juf Jolanda op 
maandag, donderdag en vrijdag.  
Groep 0/1 
Juf Gerlinde staat tot de zomerva-
kantie op maandag, dinsdag en 
woensdag voor de groep, juf Elly 
op donderdag en vrijdag.  
 
Dit alles betekent, dat wij afscheid 
moesten nemen van juf Josiene en 
juf Alie. Wij zijn heel dankbaar dat 
zij de vervanging op zo’n positieve 
manier hebben ingevuld. Ontzet-
tend bedankt voor alles wat jullie 
hebben gedaan!  
 

PERSONEEL 

ELKAAR VERSTAAN 
Welkom 
Juf Mirella van Aalst is per 1 mei 
benoemd als leerkracht op onze 
school. Zij is de vervangster van juf 
Jennika. Zij zal tot de zomervakan-
tie op maandag en dinsdag voor 
groep 8 staan. Wij heten de juf van 
harte welkom en wensen haar veel 
plezier op onze school! 
 
IB 
Juf Marti heeft aan het begin van 
het schooljaar aangegeven, dat ze 
de werkzaamheden als Intern Bege-
leider dit schooljaar gaat afronden. 
De afgelopen jaren heeft ze veel 
kinderen en ouders mogen begelei-
den bij het leerproces. Ze deed dit 
met veel enthousiasme, kunde en 
een liefdevol hart. Daarnaast dacht 
ze mee in het managementteam 
rondom beleid en organisatie.  Be-
dankt juf Marti! Gelukkig hoeven 
wij geen afscheid te nemen, want 
het andere werk blijft ze graag 
voortzetten! 
 
Voor de IB-vacature die was ont-
staan  hebben wij een interne kan-
didaat benoemd, namelijk juf Ger-
dien. Wij zijn hier heel blij mee, 
want ze kent de school, de kinderen 
en de ouders. Wij wensen haar dan 
ook veel succes en plezier bij deze 
nieuwe taak! 

In mei hopen drie kinderen vier jaar 
te worden. Het zijn: 

Jari van der Zalm (4 
mei),  
Leah Koenen (6 mei)  
Elena Baas (19 mei)  
Voor jullie is het gezien 
de omstandigheden wat 

anders wat betreft het kennismaken 
en wennen. Desondanks hopen wij 
dat jullie het fijn zullen vinden om 
naar school te gaan en snel nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes zullen 
maken.  De eerste twee weken ko-
men jullie op woensdag naar school, 
daarna zullen jullie nieuwe klasge-
nootjes ontmoeten en meedraaien 
met groep 0/1.  

WELKOM 
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In juni hopen drie kinderen vier jaar te worden. 
Dat zijn: 
 
Liza Duijzer (07-06) 
Jelte van Hemert (17-06) 
Matthias van der Klooster(26-06) 
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne ver-

jaardag gewenst! Gezien de grootte van de 

kleutergroep, zullen zij voor de zomervakantie 

een keer komen kennismaken/wennen en na 

de zomervakantie echt naar school gaan. Mis-

schien kijken jullie er al naar uit, tot ziens! 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. 
De dag waarop wij eraan terugdenken, dat de 
Heere Jezus naar de Hemel is gegaan. Deze 
dag en ook de vrijdag erna zijn alle kinderen 
vrij.  

In week 23, 24 en 25 hebben juf Annemijn en 
juf Florianne hun laatste stageperiode op onze 
school. Juf Annemijn zal in groep 7 en groep 2 
stage lopen, juf Florianne in groep 4.  Ook voor 
hen zag het eind van de stage er anders uit  
dan ze hadden verwacht. Toch kunnen ze het 
nog afronden en op een goede manier afscheid 
nemen van onze school. Dank je wel voor jullie 
inzet en veel succes bij het vervolg van de op-
leiding! 

Wist u dat... 
de Willem van Oranje school mee doet met een 
sponsorprogramma van Woord en Daad? 
Twee van de vier kinderen hebben dit program-
ma verlaten. Maar wij kunnen gelukkig twee an-
dere meisjes gaan helpen. Ik zal ze aan jullie 
voorstellen. 
 
Gnon Anissa woont in Benin, een land in 
Afrika. Ze kan dankzij onze steun naar school 
waar ze ook een maaltijd krijgt.  

 

 
 
 
Lisbeth Yohana woont in Guatemala, een 
land in Midden-Amerika. Ze woont daar met 
haar moeder en kleine broertje. Omdat wij haar 
helpen, kan ze naar school. 

 
 
 

 
 

Bij de hoofdingang van onze school zie je de fo-
to’s van Gnon Anissa en Lisbeth Yohana. 
Help je ook mee? Neem dan op maandag of 
dinsdag zendingsgeld mee naar school. De juf of 
meester heeft een busje waar het geld in kan. 
Namens alle kinderen HARTelijk dank! 
 
Juf Letty 

ZENDING 

STAGE 

HEMELVAARTSDAG 

In de jaarplanning staat de schoolfotograaf ge-
pland op donderdag 28 mei. Omdat wij nu wer-
ken met halve groepen, is vrijdag 29 mei ook 
gereserveerd. Dat betekent dat er portretfoto’s 
worden gemaakt op de dag dat de kinderen op 
school zijn. Gezins– en groepsfoto’s worden nu 
niet gemaakt. Wij kijken 
of het misschien later in 
het jaar nog mogelijk is 
om groepsfoto’s te ma-
ken. 

PINKSTEREN 

Op maandag 1 juni zijn alle kinderen vrij in 
verband met Pinksteren. Na de Hemelvaart 
moesten de discipelen wachten op de komst 
van de Heilige Geest. Dat gebeurde met Pink-
steren. Daarna mochten ze op weg gaan om 
het werk wat de Heere Jezus had gedaan op 
aarde voort te zetten: vertellen van Gods lief-
de!  

DAG VAN DE OVERBLIJFKRACHTEN 

Op donderdag 4 juni is het de dag van de over-
blijfkrachten. Door de omstandigheden is er nu 
geen overblijven, maar dat neemt niet weg om 
het toch te benoemen. Weke-
lijks staan ze klaar  om er 
voor de kinderen een fijn uur 
van te maken, BEDANKT 
daarvoor! 
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Aanvang school groep 0/1 en 2 
De nieuwe fase was even wennen, maar geluk-
kig loopt alles nu goed. Wat betreft de opvang 
van de kleuters om 08.20 uur, hebben wij be-
wust gekozen om niet de eigen leerkrachten bij 
het hek te laten staan. Dit voorkomt dat ieder-
een moet wachten bij het hek en het daar op-
hoopt en voor het afscheid nemen werkt het zo 
beter. De leerkrachten vangen de kinderen 
meteen op in de eigen klas en helpen hen op 
weg met tassen, jassen, etc.  
 
Oudergesprekken  
Op maandag 8 en dinsdag 9 juni staan ouder-
gesprekken gepland met de ouders van groep 
0/1 en 2. Op maandag 29 en dinsdag 30 juni 
voor de groepen 3 t/m 7. We wachten de even-
tuele nieuwe informatie van hogerhand af, hoe 
wij dit het beste vorm kunnen gaan geven. U 
wordt hier zo spoedig mogelijk van op de hoog-
te gebracht. 
 
Schoolkamp en schoolreis 
Al eerder is gemeld, dat het schoolkamp en de 
schoolreis niet doorgaan. Deze stonden gepland 
in juni.  
 
Over het afscheid van groep 8 wordt nagedacht 
wat betreft vorm en invulling. Wij gaan ons 
best doen om hier, ondanks de omstandighe-
den, toch iets leuks van te maken! Betreffende 
ouders worden hierover geïnformeerd.   

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 

GROEPSVERDELING 2020-2021 

Wij hopen u op maandag 22 juni de grote lijnen 
van de groepsverdeling bekend te kunnen ma-
ken. Er zijn nu nog wat kleine lege plaatsen 
waar een invulling voor moet worden gezocht. 
Voor dit jaar was het best even puzzelen, ook 
vanwege de nieuwe invulling van IB. Gelukkig is 
het voor zover wij het nu kunnen bekijken weer 
gelukt, we zijn er blij mee! 

ORGANISATIE en ACTIVITEITEN 

PSALMEN 

De psalmen die wij in mei en juni aanleren zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 98:1 

Groep 3 t/m 4: psalm 119:1, psalm 

118:11, psalm 116, psalm 105:5 

Groep 5 t/m 8: psalm 119:1, 

psalm 118: 11, psalm 75:4, 

psalm 79:4, psalm 33:1 

De jarigen in mei zijn: 
 
03-05 Roel van Rangelrooij, groep 2 
05-05 Arjan Verhoeven, groep 4 
08-05 Olivier Wyciszkiewicz, groep 3 
11-05 Mariv de Ruiter, groep 2 
13-05 Norah Wahlbrinck, groep 3 
14-05 Efra de Ruiter, groep 4 
15-05 Nils Dijkhof, groep 4 
15-05 Malou Ermstrang, groep 7 
17-05 Lize Boor, groep 8 
18-05 Ninte Bogers, groep 5 
19-05 Maud van Dalen, groep 8 
19-05 Sanne Kooijman, groep 8 
23-05 Emma Duijzer, groep 2 
26-05 Levi Ermstrang, groep 8 
31-05 Bent van der Zalm, groep 4 
 
 
 
 

De jarigen in juni zijn: 
 
05-06 Nathalie van Kooij, groep 8 
05-06 Maarten van der Zalm, groep 4 
06-06 Jasmijn Mans, groep 5 
06-06 Manuel Kamsteeg, groep 2 
06-06 Jasmijn Mans, groep 5 
11-06  Djayvey Ferket, groep 3 
15-06 Florian Vonk, groep 8 
18-06 Mats Hus, groep 3 
21-06  Teun van der Zalm, groep 4 
23-06 Emmy Kooijman, groep 6 
24-06  Lindsey Schreuders, 0/1 
25-06 Stijn van Wijk, groep 7  
25-06 Joppe Grauss, groep 2 
25-06  Maarten de Bruijn, groep 6 
27-06  Teun Broere, groep 6 
27-06  Cas van Dalen, groep 5 

 
 

BIBLIOTHEEKBOEKEN 

Het was leuk om te zien hoeveel 
kinderen er gebruik hebben ge-
maakt van het lenen van een 
boek uit de schoolbibliotheek. Wij 
hopen dat jullie ze met veel ple-
zier hebben gelezen! Ze mogen 

nu weer terug naar school, dan worden ze weer 
in de bibliotheek teruggezet. Graag inleveren 
bij de meester/juf, mocht dit nog niet zijn ge-
beurd. 


