
Soms duik je even in het verle-
den door het bekijken van foto ’s.  
Op zulke momenten vraag je je 
misschien af of je wel genoeg bij 
deze jaren hebt stilgestaan. De 
tijd glipt door je vingers. Het le-
ven is veranderlijk. 
 
Kinderen worden groot. 
Dingen gaan voorbij. 
Gebeurtenissen wisselen zich af.  
 
Gelukkig heeft God die verander-
lijkheid in Zijn hand. Het leven 
op aarde speelt zich niet maar 
wat willekeurig af.  God heeft 
ons enigszins inzicht in de tijd 
gegeven. Een deel van ons leven 
kunnen wij vaak nog wel over-
zien. En als wij ons verdiepen in 
de geschiedenis van Nederland, 
begrijpen wij hoe bepaalde ont-
wikkelingen tot stand zijn geko-
men. Maar nooit zullen wij Gods 
grote werk kunnen doorgronden. 
 
De tijd schept een band tussen 
ons en de mensen uit het verle-
den. Allemaal zijn wij deel van 
Gods werk. Allemaal zijn wij on-
derweg. 
Adam, Mozes, David en Paulus – 
ze hebben hun eigen plaats in de 
geschiedenis. David in de tijd 
vóór Jezus ’ geboorte. 
En Paulus in de periode van de 
eerste zendingsreizen. 
 
Zo hebben wij een plaats in dat-
zelfde proces, net als de mensen 
die nog na ons geboren zullen 
worden. God weet precies waar 
Hij mee bezig is en waar Hij naar 
toe wil. 
 
Wij mogen vertrouwen op Zijn 
planning en leiding. Niet alleen 
in ons leven maar in heel de we-
reldgeschiedenis. Amen. 

En toen? 

Belangrijke data: 
 
8 oktober 
Studiemiddag – 12.15 uur 
alle leerlingen vrij 
 
1—15 oktober 
Kinderboekenweek/project 
 
19-23 oktober 
Herfstvakantie  
 
28 oktober 
Luizencontrole  
 
30 oktober 
Volgende nieuwsbrief 
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In dit nummer: 

Zwangerschapsverlof 
Maandag 12 oktober begint het 
zwangerschapsverlof van juf Tine-
ke. Wij wensen haar en haar man 
een goede en fijne tijd toe en Gods 
nabijheid.  

PERSONEEL 

Hopelijk mag alles goed gaan en 
horen wij te zijner tijd van een 
mooi bericht! Wij zijn erg blij dat de 
vervanging is geregeld. Juf Nel 
staat op maandag en dinsdag voor 
de groep. Juf Geerke den Ouden op 
woensdag en donderdag. De vrijdag 
wisselen ze om en om. 
 
Juf Geerke blijft ook de maandag in 
groep 7 doen.  
 
In blijde verwachting 
Onlangs liet juf Ellen weten, dat zij 
en haar man hun tweede kindje 
verwachten. Als alles goed mag 
gaan, zal zij eind februari/begin 
maart met verlof gaan. Van harte 
gefeliciteerd en een goede en voor-
spoedige tijd gewenst! 
 
 
Intern Begeleider – werkdagen 
Vanwege organisatorische redenen 
heeft juf Gerdien haar IB-dag ge-
wisseld. De dagen dat ze nu IB-
werkzaamheden doet zijn maandag 
en donderdag.  

STUDIEMIDDAG 

Heeft u gezien dat wij als team op 
donderdagmiddag 8 oktober een 
studiemiddag hebben?  
‘s Ochtends is er gewoon school, 
vanaf 12.15 uur zijn alle groepen 
vrij (in sommige weekmails is 
12.00 uur gecommuniceerd). Wij 
gaan deze  middag aan de slag 
met de volgende onderwerpen: 

 Plan voor aanpak bibliotheek 

 Bespreken van de trendana-
lyses per groep en school-
breed (resultaten) 

 Verdieping aanpak meerbe-
gaafdheid in combinatie met 
de werkplaatsochtenden en 
zelfstandig werk– en speel-

momenten— dit is 
onder leiding van de 
extern deskundige 
van Driestar Educa-
tief. 
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VRIJWILLIGE BIJDRAGE 

ZIEK MELDEN/BOODSCHAP 

DOORGEVEN 

KINDERBOEKENWEEK/PROJECT 

HERFSTVAKANTIE 

In alle groepen wordt er enthousiast en actief 
gewerkt aan ons schoolproject. Deze keer heb-
ben wij het thema gecombineerd met het the-
ma van de Kinderboekenweek:  
 

                EN TOEN? 
 
In iedere groep wordt gewerkt met een eigen 
gekozen onderwerp: 
 
groep 1: ridders en kastelen 
groep 2: ridder Rikkie 
groep 3: het oude Egypte 
groep 4: Grieken en Romeinen 
groep 5: Slot Loevestein 
groep 6: Mees Stijn 
groep 7: Verenigde Oost-Indische Compagnie 
groep 8: 2e Wereldoorlog  
 
Vanwege de omstandigheden, zal er dit school-
jaar geen kijkavond zijn. Omdat wij u toch 
graag mee willen nemen en iets willen laten 
zien en horen, ontvangt u steeds updates via 
Parro. Daarnaast maakt iedere klas een filmpje 
die uiterlijk vrijdag 16 oktober online komt op 
het YouTube kanaal. Wij hopen dat u zo, on-
danks de om-
standigheden, 
toch mee kunt 
genieten in 
deze reis door 
de tijd. 

Van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober is de 
school dicht vanwege de herfstvakantie. De eer-
ste periode zit er dan al weer op. Even tijd voor 
afstand en ontspanning om vervolgens weer met 
frisse moed verder te gaan. Een fijne vakantie 
gewenst! 

Op woensdag 28 oktober is er weer een luizen-
controle. Wilt u er dan rekening mee houden dat 
uw kind niet te veel speldjes, elastiekjes etc. in 
het haar heeft? Alvast bedankt! 

LUIZENCONTROLE 

U heeft een brief ontvangen voor de vrijwillige 
ouderbijdrage. Hiervan worden diverse dingen 
georganiseerd of aangeschaft. U kunt hierover 
meer lezen in de schoolgids die op de website 
staat. Het komt altijd ten goede aan de kin-
deren! Alvast bedankt voor uw bijdrage.  

Wij vinden het fijn om op de hoogte te worden 
gebracht als er bijzonderheden zijn of er ziekte 
is. Nu wij geen conciërge meer hebben, kan het 
wat langer duren voordat u contact met ons 
krijgt. Er zijn weinig mensen die standaard de 
telefoon op kunnen nemen onder schooltijd en 
als diegene al met een telefoongesprek bezig is, 
kan er niet worden opgenomen.  Inmiddels zijn 
er ook mogelijkheden via Parro. Daarom nog 
even alles op een rijtje: 
 
Contact met de leerkracht 

 via Parro ‘s ochtends voor 08.15 uur 
(korte boodschap, bv ziekmelding) 

 telefonisch voor 08.15 uur (als u liever 
persoonlijk contact heeft) 

 via de mail, als het niet direct urgent is 
 
Contact met school: 

 telefonisch onder schooltijden 

 via de mail  
        info@wvobrakel.nl (directie) 
        secretaresse@wvobrakel.nl (administratie) 
 
Wilt u op maandagochtend rekening houden 
met onze weekopening als team? Dit is van 
08.00—08.10 uur. 
 
Wij zijn op dit moment ook 
bezig met een uitbreiding van 
handsets, zodat we op ver-
schillende plaatsen door de 
school de telefoon kunnen 
opnemen. 

Op 1 oktober 2020, zaten 174 leerlingen bij ons 
op school. Deze telling is belangrijk voor de fi-
nanciering van de formatie en de groepen.  

1 OKTOBER TELLING 

Alhoewel de afgelopen jaren zowel in de prak-
tijk als prognose een lichte daling was te zien, 
zit er sinds vorig jaar een mooie stijging in het 
leerlingaantal. Wij hopen dat wij dit kunnen 
handhaven.  
Misschien heeft u hieraan wel bijgedragen door 
een positieve ambassadeur te zijn naar ouders 
die zich oriënteerden op een basisschool. Wij 
willen u daarvoor dan hartelijk bedanken! 

Vanaf maandag 28 september is Jasper Kubacki 
bij ons op school gekomen in groep 2. Jasper, 
van harte welkom. Wij hopen dat je snel gewend 
zult zijn en dat je met veel plezier naar school 
zult gaan! 

WELKOM 
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Wij zijn gewend om ieder schooljaar mee te 
doen met de schoenendoosactie. Vanwege de 
bijzondere omstandigheden waar wij nog steeds 
mee te maken hebben, is besloten dit school-
jaar niet deel te nemen. Hopelijk is dat volgend 
schooljaar wel weer mogelijk.  

Ik ben Gerlinde Bax en sinds dit 
schooljaar jeugdverpleegkundige 
binnen de gemeente Zaltbom-
mel. Hiervoor heb ik als jeugd-
verpleegkundige gewerkt in an-
dere gemeenten. Als jeugdver-
pleegkundige heb ik spreekuur 
op de basisscholen, spreek ik 
ouders telefonisch of ga ik op 
huisbezoek. Allerlei vragen over 

de groei, ontwikkeling en gezondheid van je 
kind kunnen hierin centraal staan. Bijvoorbeeld 
over bedplassen, gezonde voeding, hoofdluis of 
over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je 
kind. Ook heb ik veel contact met scholen en 
andere instanties.  
 
Door de corona-situatie zijn helaas mijn bezoe-
ken aan school verminderd en vinden er ook 
spreekuren op andere locaties plaats. Maar on-
danks dat, neem bij vragen gerust contact met 
mij op. Mijn gegevens zijn:     
 
Telefoon: 06-53 29 58 99 
Mail: gbax@ggdgelderlandzuid.nl  
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag (in de 
even weken alleen de ochtend) 
www.ggdgelderlandzuid.nl   

  JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 
 

 
Informatie vanuit school 
Soms wordt er bij de nieuwsbrief een artikel 
geplaatst wat door de GGD is aangereikt. Deze 
keer gaat het over hoofdluis, zie eind van deze 
nieuwsbrief. 
 

SCHOENENDOOSACTIE 

TEVREDENHEIDSPEILING  

Om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen, 
worden er structureel tevredenheidspeilingen 
gedaan.  Binnenkort ontvangt u als ouders ook 
weer een uitnodiging om deel te nemen aan de 
oudertevredenheidspeiling. Deze uitnodiging 
ontvangt u via de mail.  
 
Wij stellen het zeer op prijs als u hieraan mee 
wilt werken, het is in het belang van het onder-
wijs aan alle kinderen die aan onze zorgen zijn 
toevertrouwd. Wij doen als team en directie 
onze uiterste best om goed en gevarieerd on-
derwijs te bieden en garanderen. 
 
Misschien vraagt u zich af, wat er zoal met de 
uitkomst wordt gedaan. Ten eerste wordt de 
uitslag met u gecommuniceerd. Vervolgens 
gaan wij analyseren op welke gebieden er ver-
betering is gewenst. Wij nemen dit dan mee 
voor de toekomst en rangschikken op prioriteit. 
 
 
In de eindejaarsbrief wordt er verantwoording 
afgelegd over de schoolontwikkeling die er is 
geweest en wat de plannen zijn voor het 
schooljaar erna. Deze plannen zijn o.a. ook ge-
linkt aan de uitkomsten van de tevredenheids-
peilingen. Mocht u de eindejaarsbrief hebben 
gemist, dan vindt u hem ook op de website.  
 
Uiteraard vinden wij het ook fijn om te horen, 
wat u goed vindt gaan bij ons op school en wat 
u graag gehandhaafd ziet.  
 
Naast de tevredenheidspei-
ling voor ouders, wordt ook 
een peiling gedaan onder 
het team en de leerlingen 
van de groepen 6 t/m 8.  VENTILATIE SCHOOLGEBOUWEN 

 

GGD — jeugdverpleegkundige 

In de zomervakantie was er heel wat te doen 
over de ventilatie van schoolgebouwen. Die zou 
bepalend kunnen zijn voor de mate van ver-
spreiding van corona. De minister gaf aan alle 
schoolbesturen opdracht om te onderzoeken of 
de ventilatie op de eigen scholen voldeed. De 
SCOB heeft dit onderzoek laten verrichten door 
het eigen adviesbureau Ben v.d. Vlist. Afgelo-
pen week werden de rapporten opgeleverd. De 
conclusie was dat alle scholen van de SCOB 
voldoen aan de wettelijke eisen. Er is geen re-
den om systemen te vernieuwen of aan te leg-
gen. Dat is goed nieuws. Voor sommige onder-
delen zijn aanbevelingen gedaan voor aanpas-
singen. Die nemen wij mee in het reguliere on-
derhoudsprogramma.  
 
Omdat er in de media aandacht voor wordt ge-
vraagd, leek het ons goed om u op de hoogte 
te brengen van boven-
staand onderzoek en bij-
behorende conclusie.  

PSALMEN VAN DE MAAND 

De psalmen die deze maand worden geleerd 
zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 99:8  
Groep 3 en 4: psalm 81:12; psalm 81:1; 
psalm 75:1 
Groep 5 t/m 8: psalm 17:3a en 3b; psalm 
19:1 

mailto:gbax@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl


 

 

Pagina 4  

 

De jarigen in oktober zijn: 
 
 
02-10 Quinten Kamsteeg, groep 8 
04-10 Tessa Dijkstra, groep 6 
04-10 Tygo Dijkstra, groep 6 
10-10 Luuk van Beek, groep 4 
11-10 Devan van der Linden, groep 7 
12-10 Daan Vervoorn, groep 8 
17-10 Eline van der Zalm, groep 3 
20-10 Joep van der Ven, groep 8 
21-10 Rhodee Poorter, groep 3 
21-10 Joury Thiermann, groep 5 
 

 
 
25-10 Jannis Pelle, groep 6 
25-10 Julia Roza, groep 7 
26-10 Floor Arendse, groep 5 
26-10 Noud Haubrich, groep 6 
28-10 Ardin van Ooijen, groep 7 
29-10 Emma van Beek, groep 8 
30-10 Luca Klop, groep 0/1 
  
 
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:     Postadres:     Contact: 

Vrijheidslaan 94     Postbus 42     tel.: 0418-672220 

5306 BN Brakel     5306 ZG Brakel     info@wvobrakel.nl 

                              GGD — ARTIKEL HOOFDLUIS 

Beestjes in je haar 
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies 
of schoon haar. Een hoofdluis gaat in het haar zitten en legt daar tot wel 6 ei-
tjes per dag. Voor je het weet zit heel het haar opeens vol kriebelende beest-
jes. En die beestjes kunnen van het ene hoofd weer heel gemakkelijk naar een 
ander hoofd wandelen. Op die manier kunnen alle vrienden en vriendinnen 
hoofdluis krijgen. Maar ook vader, moeder, broertjes of zusjes. Daarom is het 
belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen. 
 
Hoe ziet hoofdluis eruit? 
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een sesamzaadje. Als de hoofdluis een 
beetje bloed opzuigt verandert hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten (zo noem je de eitjes 
van de hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze zitten op het haar, dicht bij de haar-
wortel. 
 
Hoe weet je of je hoofdluis hebt? 
Als er nog maar een of twee luizen zijn, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, ontstaat vaak 
veel jeuk. Je kunt ontdekken of je kind hoofdluis heeft door heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het haar 
te controleren. Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes. 
 
Hoe krijg je hoofdluis weg? 
Hoofdluis krijg je weg door het haar heel goed te kammen. Elke dag, twee weken achter elkaar. Dat 
moet met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan. De neten kam je het moeilijkste weg. 
Die zitten namelijk aan het haar vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal wegkammen, anders ko-
men er weer nieuwe luizen. Als je het haar met azijn natmaakt, laten de neten los. Je kunt shampoo 
of lotion tegen luis gebruiken (met het middel Dimeticon erin), maar ook dan moet je elke dag goed 
kammen. 
 
Hoofdluis heb je niet alleen 
Je kunt er niets aan doen als je hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de juf of meester weet dat je 
kind het heeft. Zij kunnen andere ouders vragen om op hoofdluis te letten bij hun kinderen. Ook 
broertjes en zusjes en vaders en moeders moeten kijken of ze hoofdluis hebben. Ouders kunnen op 
school of bij de GGD informatie krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt. Op de 
website van het RIVM is ook veel informatie te vinden over hoofdluis en behandeling van hoofd-
luis:www.rivm.nl/hoofdluis  
 
Op deze website vind je: 
• Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole en behandeling 
• Veelgestelde vragen en antwoorden over hoofdluis 
• Weetjes over luizen 
• Richtlijn Hoofdluis 
• Stappenplan controleren en behandelen hoofdluis 

http://www.rivm.nl/hoofdluis

