
Bedankt collega 
voor dat ene woord  
waardoor ik, na die minder fijne dag,  
even moest glimlachen 
en de betrekkelijkheid weer zag.  
 
Bedankt hulpmoeder 
voor die hand, 
die medelevend door jou 
op mijn schouder werd gelegd. 
Een klein gebaar slechts  
waar zoveel mee werd gezegd.  
 
Bedankt hoor kind 
voor alles wat ik 
van je onbezorgdheid heb geleerd. 
’t Vertrouwen dat je in me had 
in me bleef houden, 
ook al deed ik veel verkeerd. 
 
Bedankt o Heere 
voor al die mensen 
die U zo maar meegaf op mijn pad. 
Bedankt o Heere.  
Ik heb zo veel aan ze gehad. 
 
Chris Lindhout 
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In dit nummer: 

In blijde verwachting 
Onlangs kwam juf Tineke met het 
mooie bericht dat haar man en zij 
een kindje verwachten. Wij felici-
teren hen van harte en hopen dat 
alles goed mag gaan! Zij hoopt net 
voor de herfstvakantie met zwan-
gerschapsverlof te gaan. Betref-
fende ouders worden op de hoogte 
gehouden over de vervanging.  
 
Welkom 
Sinds een tijdje is juf Nel de Vries 
bij ons op school werkzaam. Eerst 
was dit met enkele leerlingen en 
op dit moment ondersteunt ze 
groep 0/1 bij de splitsing van de 
grote groep. Ze werkt binnen de 
stichting en op onze school was/is 
ruimte om haar in te zetten. Ook 
voor volgend schooljaar wordt er 
gekeken naar mogelijkheden. Wij 
heten haar van harte welkom en 
hopen dat ze zich snel thuis zal 
gaan voelen. 

PERSONEEL en STAGE 

TERUGBLIK Afscheid 1 
Zowel het officieel afscheid nemen 
van juf Jennika als het afscheid van 
dhr. Jan Reijmers wordt verschoven 
naar volgend schooljaar. Juf Jenni-
ka heeft al wel afscheid genomen 
van groep 8 tijdens de activiteiten-
dagen die zijn gehouden.  
 
 
Afscheid 2 
Juf Quinty heeft dit schooljaar haar 
stage gelopen,  eerst in groep 3 en  
later in groep 0/1. Volgend school-
jaar gaat ze naar een andere 
school. Wij zullen haar inzet en en-
thousiasme niet vergeten. Wij wen-
sen haar veel succes bij het vervolg 
en bedanken haar voor alles wat ze 
voor de school en kinderen heeft 
gedaan! 

In juli en augustus hoopt een aantal 
kinderen vier jaar te worden en dat 
betekent de stap naar de basis-
school. Na de vakantie hopen wij te 
verwelkomen: 
 
Juli  
Mink van Heusden, 21 juli 
Ties van Brakel, 29 juli 
 
Augustus  
Milan van der Assem, 3 augustus 
Ravi Haubrich, 5 augustus 
Liam Mac Cormack, 19 augustus 
 
Na de zomervakantie komt ook een 
aantal kinderen op school vanwege 
een verhuizing. Dat zijn: 
Zidan El Kharbouchi (groep 7) 
Marissa Storm (groep 6) 
Colin van  Elk (groep 4) 
Sven van Elk (groep 2) 
 
Jullie zijn van harte wel-
kom en wij hopen dat 
jullie met veel plezier 
naar onze school zullen 
gaan! 

WELKOM 
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Op dinsdag 7 juli krijgen alle kinderen hun rap-
port mee naar huis. Het rapport zal er deze 
keer wat anders uitzien dan wij gewend zijn. In 
de afgelopen tijd is er minder getoetst en bij de 
zaakvakken helemaal niet. Na overleg hebben 
wij besloten wel een rapport aan de kinderen 
mee te geven, maar dan passend bij de periode 
die achter ons ligt. Bij het rapport zit een bege-
leidende brief waarin het één en ander wordt 
uitgelegd. Het rapport voor de groepen 0/1 en 
2 is ongewijzigd gebleven.  

 

In de afgelopen periode zijn veel activiteiten 
niet doorgegaan.  In principe konden wij daar 
niets aan doen, maar nu er weer wat meer mo-
gelijk is en alle kinderen naar school gaan, wil-
len wij de laatste schooldag (donderdag 9 juli) 
op een gezellige manier met elkaar afsluiten. 
 
Deze dag mogen de kinderen (als ze het willen) 
verkleed op school komen.  Vervolgens 
zullen er in iedere groep spelletjes worden ge-
daan wat door de leerkracht wordt verzorgd.  
Deze dag hoeven de kinderen geen lunch (of 
minder dan ze gewend zijn) mee te nemen, 
want van 11.30 -13.30 uur staat er een poffer-
tjeskraam waar iedere leerling een bakje 
poffertjes kan halen. Ook voor drinken wordt 
gezorgd. Wel moeten de kinderen voor de klei-
ne pauze zelf iets meenemen.  
 
Om 14.00/14.10 uur gaan alle kinderen naar 
huis om  van hun vakantie 
te gaan genieten.  
 
Zoals al eerder is vermeld, 
zijn de leerkrachten vrijdag 
nog op school om dingen af 
te ronden en de klas op or-
de en schoon te maken voor 
het nieuwe schooljaar.  

Vrijdag 26 juni was de laatste dag dat de vra-
genlijst ingevuld kon worden door ouders. Ou-
ders die de lijst hebben ingevuld, worden harte-
lijk bedankt voor deze bijdrage! De uitslag zal in 
het team en binnen de stichting worden bespro-
ken.  

VRAGENLIJST  AANPAK CORONA AFSLUITING SCHOOLJAAR 

GEBRUIK BIJBELVERTALING 

In het afgelopen schooljaar is er tijdens de ver-
gaderingen met de Identiteitscommissie  
gesproken over de Bijbelvertaling die wij ge-
bruiken. Op dit moment is dat de Statenverta-
ling. Na zorgvuldige overweging is met elkaar 
besloten dat wij vanaf volgend schooljaar de 
Herziene Statenvertaling gaan gebruiken. Deze 
vertaling past beter bij de achterban van onze 
school en wordt ook gebruikt in de Hervormde 
kerk in Brakel.  
 
Er worden genoeg Bijbels aangeschaft, zodat er 
ook met de kinderen samen uit de Bijbel kan 
worden gelezen. Wij hopen hen zo nog meer te 
betrekken en te ondersteunen bij het lezen in 
de Bijbel.  

GELEENDE LEESBOEKEN 

Een vriendelijk verzoek om de leesboeken die 
zijn geleend uit onze schoolbibliotheek weer in 
te leveren. Er zijn al veel boeken weer terug, 
maar wij missen er nog wel wat. Het zou fijn 
zijn als dit voor de vakantie kan worden afge-
rond, dan kan de bibliotheek 
weer helemaal up tot date wor-
den gemaakt voor het nieuwe 
schooljaar. Alvast bedankt! 

OUDERGESPREKKEN 

De gesprekken met de ouders van groep 0/1 en 
2 zijn inmiddels afgerond.  In de week van 29 
juni tot en met vrijdag 3 juli, worden er ge-
sprekken gevoerd met de ouders van de groe-
pen 3 t/m 7. 
Iedere leerkracht neemt persoonlijk contact op. 
Als u meerdere kinderen op school heeft,  wordt 
u dus vaker gebeld.  

RAPPORTEN 

Woensdag 8 juli is het afscheid van groep 8. Ge-
lukkig zijn de regels zo verruimd, dat wij er toch 
een mooie afscheidsavond van kunnen maken. 
Actieve ouders hebben daarbij met ons meege-
dacht. Vanwege de ruimte, houden wij het offici-
ële gedeelte en het eten met het team in de 
Terp. De informele afsluiting is op het plein van 
school.  
Vanaf 17.00 uur begint het afscheid. Dan begin-
nen de leerlingen en juffen en meester met een 
gezamenlijke maaltijd en om 19.30 uur begint 
de officiële afscheidsavond waarbij ook de be-
treffende ouders zijn uitgenodigd. Sommige 
leerlingen zijn vanaf hun 4e verjaardag op 
school gekomen, anderen zijn tussendoor inge-
stroomd. Jullie hebben lief en leed met elkaar 
gedeeld. Dank je wel dat wij jullie mochten le-
ren kennen en onderwijzen, met als doel genoeg 

bagage mee te geven om 
de volgende stap te kun-
nen maken. Genoeg baga-
ge, ook wat betreft de ver-
halen uit de Bijbel en de 
gesprekken die erover zijn 
geweest. Jullie mogen we-
ten dat de Heere God met 
jullie mee gaat en ook op 
de nieuwe school voor je 
wil zorgen! 

AFSCHEID GROEP 8 
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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het 
schooljaar. Er is veel nieuws verspreid, er zijn 
veel dingen gedeeld. Bedankt voor de fijne con-
tacten en uw vertrouwen in de school. Ouders 
die zich op welke manier dan ook nuttig hebben 
gemaakt, BEDANKT! Zonder uw hulp zouden 
dingen anders zijn verlopen of niet zijn ge-
beurd.  
 
Wij wensen iedereen die bij onze school 
betrokken is alvast een heel fijne zomerva-
kantie toe en  hopelijk TOT ZIENS in het 
nieuwe schooljaar!  
 
Juf Leonie Hoogendoorn, Juf Jolanda Dijkhof, 
Juf Elly Kraan, juf Gerlinde Hendriksen, juf Nel 
de Vries, juf Quinty Vos, Juf Ellen Vos, Juf Nico-
le Wahlbrinck, Juf Marti Hokken, Juf Annemarie 
Verkerk, Juf Tineke van Ginkel, Juf Letty Soer, 
Juf Henriëtte Hak, meester Huig van Duijn, Juf 
Gerdien de Bruijn, Juf Arinda de Bruin, Juf 
Mirella van Aalst,  Juf Mieke Katerberg, Meester 
Jan Reijmers, Juf Everdien van Dasselaar & Juf 
Trijnie van Dijk. 

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 

TOT SLOT 

PSALMEN 

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

Groep 3 t/m 4: psalm 98:1 

Groep 5 t/m 8: psalm 100: 2 

De jarigen in juli zijn: 
 
 
   1-7  Ynke Dijkhof, groep 6 
  1-7   Koen Langeveld, groep 0/1 
  3-7 Lisa Muilwijk, groep 3 
  4-7  Joris Grauss, groep 7 
  4-7   Zara de Vries, groep 0/1 
  7-7   Celeste van Genderen, groep 6 
10-7   Eva Verhoeks, groep 0/1 
12-7   Tess Vervoorn, groep 4 
13-7  Leonie van Steenis, groep 8 
14-7  Elisa Feller, groep 6 
14-7  Nathan Ramp, groep 3 
14-7   Thom van Selm, groep 0/1 
15-7  Dinte Wahlbrinck, groep 5 
19-7 Thomas Timmerman, groep 2  
21-7 Niek de Vries, groep 5 
25-7  Tess Kooijman, groep 6 
26-7 Elise Wahlbrinck, groep 7 
28-7   Rowin Kanters, groep 0/1 

 
 
 
28-7 Emmely v. Klooster, groep 2 
31-7 Noor van Brakel, groep 2 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd! 

EINDEJAARSBRIEF 

In de laatste week voor de zomervakantie ont-
vangt u de eindejaarsbrief. In deze brief kijken 
wij terug op de ontwikkelingen in het afgelopen 
jaar en is er een vooruitblik naar het volgende 
schooljaar.  

NA DE ZOMERVAKANTIE.. 

Via de laatste Coronabrief hebben wij u geïn-
formeerd over de keuzes/beslissingen tot aan 
de zomervakantie. Momenteel zijn wij in over-
leg hoe wij na de zomervakantie weer gaan 
starten. Een belangrijke overweging is dan, of 
wij het tijdelijke continurooster nog blijven 
hanteren of overgaan op ons reguliere lesroos-
ter. U wordt hierover geïnformeerd, voor de 
vakantie begint. 


