
Dat was weer even wennen na de 
vakantie! Voor veel kinderen weer 
een spannend moment. Hoe zal 
het zijn in de nieuwe klas, naast 
wie kom je te zitten, wat gaan we 
allemaal leren dit jaar? Ook voor 
de leerkrachten weer even wen-
nen. Maar….we hebben er weer 
zin in. We zien het als een prachti-
ge opdracht om met de kinderen 
aan de slag te gaan. Want met 
kinderen werken is geweldig …. 
dan hebben we “GOUD” in han-
den!  
 
 
Ik koester en bescherm de schat 
‘t is onderdeel van mijn leven  
en elke keer besef ik dat  
het me zomaar is gegeven  
 
Ze zijn aan onze zorgen toevertrouwd  
kostbaarder dan edelstenen  
ze zijn uniek en blinken als goud  
en wij, wij mogen ze lenen  
 
Ik weet, ze zijn nog ongeslepen  
maar als een sieraad in Uw hand  
en door hun zuiverheid gegrepen  
vind ik ze stuk voor stuk briljant  
 
Kinderen, ze zijn verbonden  
met U door gouden banden  
vanuit de hemel ons gezonden  
God geeft ons goud in handen 

EEN NIEUW SCHOOLJAAR 

Belangrijke data: 
 
1—5 september 
Informatieweek 
 
2 september 
VO informatie nieuwe ou-
ders groep 8 
 
14-18 september 
Kennismakingsgesprekken  
 
23 september 
Studiedag SCOB 
 
25 september 
Volgende nieuwsbrief 
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In dit nummer: 

jaren mag voortduren in goede ge-
zondheid en met Gods zegen!
Afwezig 
Vanwege een operatie zal juf Mirel-
la vanaf woensdag 9 september af-
wezig zijn. De verwachte herstelpe-
riode is 6 weken. Wij hebben de 
vervanging gelukkig kunnen rege-
len, ouders worden op de hoogte 
gebracht.  
 
Welkom 
Juf Geerke den Ouden mocht deze 
week starten als juf in groep 7. Na 
de goed afgeronde opleiding nu een 
baan in Brakel. Ook haar wensen 
wij veel plezier bij de start van haar 
loopbaan.  
  
Stage  
In groep 6 komt juf Lianne Slegh 
stage lopen, gemiddeld 1 dag in de 
week. Op dit moment heeft zij een 
baan buiten het onderwijs. Toch 
trok het lesgeven haar zo, dat zij  
inmiddels aan haar tweede jaar van 
de Pabo is begonnen. Wij wensen 
haar een fijne periode toe, en veel 
plezier bij de studie en het lesge-
ven.  

WELKOM 

Na de zomervakantie is een be-
hoorlijk aantal kinderen inge-
stroomd in groep 0 en zijn er ook 
kinderen die in hogere groepen 
vanwege verhuizing bij ons op 
school zijn gekomen. Wij doen ons 
best om jullie een fijne schoolperio-
de op onze 
school te bieden 
en hopen dat jul-
lie je snel thuis 
zullen voelen en met veel plezier 
naar school zullen gaan! 

JAARPLANNING 

In Parnassys staat de jaarplanning 
van dit schooljaar. U kunt dit als 
ouders inzien via het Ouderportaal 
zodat u wekelijks ziet wat er ge-
pland staat of wat belangrijk is om 
te weten. Deze planning wordt ook 
meegenomen in de nieuwsbrieven.  

Jubileum 
Op 1 augustus 2020 was het 25 
jaar geleden dat juf Henriëtte be-
gon als juf. De eerste jaren was 
dat nog niet op de Willem van 
Oranjeschool, maar vanaf 14 okto-
ber 1999 mocht ze deel worden 
van het team in Brakel. Heel wat 
leerlingen heeft ze inmiddels les 
mogen geven en op weg geholpen 
in hun ontwikkeling. Met veel en-
thousiasme, gedrevenheid en war-
me betrokkenheid is ze nog steeds 
een gewaardeerde schakel in het 
team. Wij hopen dat dit nog vele  

PERSONEEL 
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In het schooljaar 2019-2020 hebben wij extra 
aandacht besteed aan ons leesonderwijs. Hier 
willen wij mee verder gaan onder aansturing 
van juf Gerlinde als leescoördinator. Met be-
hulp van de subsidie van de Rijke Leeromge-
ving, willen wij dit schooljaar de interne biblio-
theek ordenen, aanvullen en opnieuw indelen. 
Dit doen wij met behulp van de schrijfster 
Vrouwke Klapwijk.  
 
Naast de boeken die in alle klassen staan, is er 
ook een schoolbibliotheek met boeken die kin-
deren kunnen lenen om thuis te lezen. Kin-
deren kunnen hier lid van worden door eenma-
lig een bijdrage van € 5,- te geven. Zij kunnen 
dan het hele jaar volgens rooster boeken lenen 
uit deze bibliotheek. De uitleen wordt gecoör-
dineerd door ouders. Vanaf dinsdag 8 septem-
ber willen wij weer gaan starten met het uitle-
nen.  
 
Nu zijn wij nog op zoek naar ouders die bij de 
bibliotheek willen helpen bij het uitlenen op de 
dinsdagmiddag van 13.15— 13.45 uur. Wie 
komt ons helpen? Informatie kunt u inwinnen 
bij Xandra van Tuijl 06 - 10339942.  

Wij zijn gewend om aan het begin van het 
schooljaar een informatieavond te houden in 
iedere groep. Gezien de omstandigheden heb-
ben wij besloten geen avond te houden op 
school. Wel zal de leerkracht op dinsdag 1 sep-
tember een presentatie mailen. In deze pre-
sentatie ziet en leest u meer over de gang van 
zaken en het gebruik van methodes  in de 
groep waar uw kind zit. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u ze in die week stellen via 
de mail van de leerkracht.  
Op deze manier hopen wij toch een indruk te 
geven van de dingen die er gedaan worden en 
wat aandacht vraagt.  
 
Voor ouders die voor het eest een kind in 
groep 8 hebben is er een VO informatieavond 
op woensdag 2 september. Een uitnodiging 
volgt. 

Normaal gesproken wordt er aan het begin van 
het schooljaar een sportdag gehouden voor de 
groepen 7 en 8. Wij kregen een brief waarin 
werd aangegeven dat deze nu niet aan het be-
gin van het schooljaar wordt gehouden, maar 
op dinsdag 25 mei. Dit staat ook opgenomen in 
de jaarplanning.  

De kennismakingsgesprekken worden allemaal 
op school gehouden volgens een rooster.  
Er worden dus geen huisbezoeken afgelegd, 
zoals wij vorig jaar wel hebben gedaan.  
Deze gesprekken zijn vooral bedoeld om kennis 
te maken en dingen met elkaar te bespreken 
en te delen die in het belang zijn van de ont-
wikkeling van uw kind(eren). 
 
De gesprekken van groep 1 t/m 7 zullen plaats-
vinden in week 38 (14 t/m 18 september).  
Voor de planning hopen wij al gebruik te kun-
nen maken van het nieuwe systeem Parro. 
Hierin kunt u, binnen de genoemde mogelijkhe-
den, zelf aangeven welke dag en welk tijdstip u 
op gesprek wilt komen.  
Ook hierbij geldt: 

 Als u klachten heeft die gerelateerd zijn 
aan corona, dan vragen wij u niet te ko-
men en een andere afspraak te maken 

 Bij binnenkomst gebruik maken van de 
gel 

 Graag 1 1/2 meter afstand houden van 
anderen 

 Loopt u door de school, 
dan rechts aan 

        houden 
 
De gesprekken voor de ouders 
van groep 8 zijn na de uitslag 
van de entreetoets.  

Soms is het goed om aan het begin van het 
schooljaar even weer wat dingen onder de 
aandacht te brengen, ook voor nieuwe ouders: 
 
Bezoek tandarts/dokter, etc. 
Het komt soms voor dat u met uw kind naar 
een dokter, tandarts, therapeut etc moet. Wij 
willen u vragen dit zoveel mogelijk buiten de 
schooltijden te plannen. De leerkrachten vin-
den het fijn om het 1 dag van te voren te we-
ten in verband met bijzonderheden die eventu-
eel gepland staan. Wilt u hier rekening mee 
houden? 
 
Tussendoortjes 
Even een opfrissing over het beleid 
van de school: op maandag tot en 
met donderdag mogen de kinderen 
alleen gezonde tussendoortjes (groente, fruit 
of brood) mee naar school nemen. Op vrijdag 
mag er koek worden gegeten. Bij traktaties is 
er een uitzondering, dan mag er ook op andere 
dingen worden getrakteerd.  De voorkeur blijft 
uitgaan naar wat gezondere traktaties. 

INFORMATIEAVOND 

SPORTDAG  

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

Lukt het u niet om in te loggen op het Ouder-
portaal, dan kunt u dit laten weten via het mail-
adres van de directie info@wvobrakel.nl.  
Persoonlijke gegevens kunt u zelf wijzigen in het 
Ouderportaal.  

OM TE WETEN…. 

BIBLIOTHEEK 

STUDIEDAG 

Vanwege een studiedag van de StichtingChris-
telijkOnderwijsBommelerwaard zijn alle leer-
lingen op woensdag 23 september vrij. 
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Nieuwe fase Multi Functionele Accommo-
datie (MFA)! 
Vlak voor de zomervakantie heeft de stuurgroep 
MFA (samengesteld uit bestuurders en directies 
van beide scholen en onze voetbalvereniging) in 
een informerende bijeenkomst alle raadsfracties 
bijgepraat over het MFA. Vrij snel daarna ont-
vingen wij het heugelijke bericht dat de raad 
unaniem het college van B&W en in het bijzon-
der de wethouders Zondag en Van Leeuwen, de 
opdracht geeft om in de 2e helft van dit jaar de 
haalbaarheid van het MFA nader te verkennen. 
De stuurgroep wordt nadrukkelijk bij de uitwer-
king betrokken.  
 
Zodra er weer nieuwe informatie is, hoort u dit 
via mail of nieuwsbrief. 

Iedere ouder heeft persoonlijk 
aangegeven waar wel/geen toe-
stemming voor wordt gegeven 
wat betreft het publiceren van 
foto's. Wij proberen hier als 

school zorgvuldig mee om te gaan.  
 
Nu komt het wel eens voor, dat u als ouder(s) 
zelf foto’s maakt van activiteiten die tijdens 
schooluren plaatsvinden. Wij merken dat deze 
foto’s soms wel via mediakanalen worden ge-
toond. Hier is school niet verantwoordelijk voor. 
Toch willen wij het in deze nieuwsbrief benoe-
men, al was het alleen maar om hier samen 
alert op te zijn.   
 

MFA 

GYMROOSTER groep 3 t/m 8 

In principe mogen er gymlessen worden gege-
ven, zowel buiten als binnen. Wel moet de 
gymzaal voldoen aan de eisen wat betreft hygi-
ëne en ventilatie. In overleg met Patricia, onze 
gymdocent van Spel& is onze voorkeur  voor 
voorlopig buitenlessen. Mocht het weer het niet 
toelaten dan gymmen wij in de zaal. De gym-
zaal voldoet aan de eisen wat betreft ventilatie.  
Op maandagmorgen worden de lessen verzorgd 
door Patricia en op maandagmiddag door Fran-
cisca Groeneveld.  De gymlessen op woensdag 
en vrijdag worden door de leerkrachten zelf ge-
geven.   
 
Voor de groepen waarvan de leerkracht geen 
gymbevoegdheid heeft, worden de lessen ver-
zorgd door een leerkracht die wel bevoegd is. 
Op dat moment is er dus een wisseling van 
leerkracht, alleen tijdens de gym. Groep 3 
gymt 1x in de gymzaal.  Het rooster vindt u in 
de bijlage van deze nieuws-
brief en ook op de website 
van onze school, 
www.wvobrakel.nl.  

PARRO 

Zoals u al in de eindejaarsbrief heeft kunnen  
lezen, gaan wij dit schooljaar werken met de 
Parro communicatie-app, een veilig communica-
tiemiddel tussen ouders en school. Binnenkort 
ontvangt u een brief met meer informatie. Door 
deze keuze, komt Klasbord te vervallen. Wat 
kan er o.a. met Parro: 

 Foto’s delen 

 Berichten over de groep delen 

 Handig hulp van ouders realiseren bij acti-
viteiten 

 Plannen van oudergesprekken via de ge-
spreksplanner 

 
Alles is beveiligd en onzichtbaar 
voor de buitenwereld 

STUDIE(MID)DAGEN 

In dit schooljaar staan een aantal studie(mid)
dagen voor het team gepland waarop alle kin-
deren vrij zijn. Ze staan ook vermeld in de 
Jaarplanning, maar via deze nieuwsbrief een 
aparte vermelding. Hier volgt het overzicht: 
 
Woensdag 23 september 2020 
Donderdagmiddag 8 oktober 2020 
Dinsdagmiddag 24 november 2020 
Donderdagmiddag 25 februari 2021 
Woensdag 31 maart 2021 
Maandagmiddag 26 april 2021 
Donderdagmiddag 10 juni 2021 

PRIVACY—FOTO’S 

OUDERS IN SCHOOL 

Toch zijn er soms ouders in school aanwezig, 
op verzoek en in dienst van de school. Dat zijn 
o.a. de luizenmoeders, bibliotheekouders, etc. 
Vaste vrijwilligers die op vraag van school hulp 
verlenen. Via de nieuwsbrief willen wij dit toch 
even benoemen, zodat eventuele onduidelijk-
heid wordt weggenomen.  

Het was goed en fijn om te zien hoe er door u 
als ouders rekening werd gehouden met de re-
gel rondom toegang van ouders tot de school. 

OUDERHULPLIJST 

Aan het begin van ieder schooljaar stellen wij 
een  ouderhulplijst samen waarop verschillende 
activiteiten staan waarbij hulp van (groot)
ouders wordt gevraagd. Wij konden het afgelo-
pen jaar (voor zover mogelijk) op veel hulp re-
kenen, dit is zeer gewaardeerd! U ontvangt de-
ze lijst binnenkort weer met het verzoek deze 
in te vullen mocht u zich ergens beschikbaar 
voor willen stellen. U krijgt dan te zijner tijd 
meer informatie via de leerkracht(en). 
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De jarigen in augustus waren/zijn: 
 
01-08 Levi Groeneveld, groep 8 
03-08 Milan van den Assem, groep 0/1 
05-08 Ravi Haubrich, groep 0/1 
06-08 Floor Dijkhof, groep 6 
07-08 Casper van der Werf, groep 7 
15-08 Jelte van der Mooren, groep 8 
16-08 Kevin van de Werken, groep 5 
19-08 Liam Mc Cormack, groep 0/1 
20-08 Luuk Crielaard, groep 4 
31-08 Ralph den Hartog, groep 2 
 
 
 
Iedereen van harte 
gefeliciteerd! 

De jarigen in september zijn: 
 
06-09 Bente Wahlbrinck, groep 5 
12-09 Benjamin Kamsteeg, groep 0/1 
16-09 Naomi Klop, groep 8 
19-09 Chantal Boogaarts, groep 7   
20-09 Sofie Roza, groep 5 
20-09 Jishra de Ruiter, groep 6 
22-09 Diede Kanters, groep 5 
23-09 Rosanne Mans, groep 7 
24-09 Joas Ermstrang, groep 5 
24-09 Nora van Ooijen, groep 2 
25-09 Jessie Haubrich, groep 7 
25-09 Haely Ferket, groep 6 
26-09 Matthijs van Hemert, groep 3 
29-09 Thirza van der Zalm, groep 7 
30-09 Sander van der Zalm, 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 

 
VERKEER ROND SCHOOL 

Veiligheid rondom een school is erg belangrijk. 
Hier zijn wij samen verantwoordelijk voor.  

Daarom is het goed om aan het begin van het 
schooljaar de informatieflyer die hiervoor is ge-
maakt onder de aandacht te brengen. Ook voor 
nieuwe ouders is het fijn om te weten wat de 
regels precies zijn.  

Het zou fijn zijn als iedereen zich bewust is van 
deze regels en zich hier ook aan houdt, in het 
belang van de veiligheid van 
onze kinderen.  

U vindt de flyer in de bijlage bij 
deze nieuwsbrief. Alvast be-
dankt voor uw meedenken en 
handelen! 

MUZIEKPROJECT: Moved bij Music 

Deze week zijn de lessen gestart van de pilot 
die wij dit schooljaar gaan doen in samenwer-
king met en onder leiding van Carolina Mc Cor-
mack en Gera van Dalen. Wat een enthousias-
me en gedrevenheid was er te zien tijdens de 
lessen in groep 0/1 t/m 8.   
Wat houdt het project o.a. in? 
 

 iedere groep heeft wekelijks op dinsdag 
een muziekles o.l.v. vakdocent  

 er is een doorgaande lijn opgezet van 
groep 0/1 t/m 8 

 actieve betrokkenheid van kinderen door 
te praten, te doen en te ervaren 

 (verborgen) talenten van kinderen aan-
spreken 

 vanaf groep 5 leren kinderen een instru-
ment bespelen (mag mee naar huis) 

 vanaf groep 5 een schoolorkest starten 
met belangstellende leerlingen 

 alle kinderen maken kennis met muziek 
en leren noten (eerst in kleurnotatie, later 
in noten) 

 groep 8 werkt het hele jaar aan een the-
ma met als afsluiting een optreden 

 verbinding met de lokale vereniging OBK 

 persoonlijke ontwikkeling van leerkrach-
ten door te zien en mee te doen 

 
De eerste les was een succes, wij kijken uit 
naar het vervolg. Wat betreft de aanschaf van 
de instrumenten 
(januari 2021) zijn 
wij nog op zoek naar 
de juiste kanalen wat 
betreft de financiën. 
U wordt op de hoogte 
gehouden! 

PSALMEN VAN DE MAAND 

 
 
 

De psalmen die deze maand worden geleerd 
zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 100: 2  
Groep 3 en 4: psalm 95:1; psalm 89:1; 
psalm 84:2 
Groep 5 t/m 8: psalm 150:1; psalm 3:2; 
psalm 8:1; psalm 9:1; psalm 16:6 
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                     MEESTER  JAN FIETST ZIJN PENSIOEN TEGEMOET 

                      

WE ZULLEN U MISSEN!! 

TOT ZIENS OP DE OFFICIËLE 

AFSCHEIDSDAG !! 

BEDANKT VOOR UW INZET, DE VERHALEN, UW 

LACH EN WARME BETROKKENHEID VOOR DE 

KINDEREN EN DE SCHOOL! 


