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De laatste periode van het kalenderjaar 2020 is aangebroken. Er
ligt een bijzondere tijd achter ons
en eigenlijk hebben wij er nog
steeds mee te maken. Het vroeg
en vraagt om flexibiliteit, creativiteit en ook om saamhorigheid. Wij
missen de live contacten met u als
ouders! Via andere wegen proberen wij met elkaar in verbinding te
blijven. Fijn dat u daarin met ons
meedenkt!
In het bijzonder denken wij aan
de gezinnen waar zorg is/was
vanwege corona. Het komt steeds
dichterbij en treft ook ouders,
leerkrachten en kinderen van onze
school. Een hartelijke groet en
meeleven voor hen die dit treft.
Gelukkig mogen wij ook zeggen
dat er veel beterschap en herstel
is, daar zijn wij dankbaar voor.
Wij blijven omzien naar elkaar,
ook op afstand!

PERSONEEL

Belangrijke data:
4 december
Sinterklaasfeest
7 en 8 december
Proeftoets groep 8
16 december
Kerstfeest groep 1-4
17 december
Kerstfeest groep 5-8
18 december
Volgende nieuwsbrief

Juf Elly heeft onlangs te kennen gegeven dat ze voornemens is
te stoppen met haar werk als leerkracht. Op 2 maart hoopt ze 65
jaar te worden, waardoor ze deze
keuze heeft gemaakt.
Juf Elly
werkt sinds 1997 op de Willem van
Oranjeschool. Ze begon in groep 3
en vanaf 1999 bij de kleuters. Wij
zullen haar gaan missen! Uiteraard
respecteren wij haar keuze, maar
voorlopig blijft ze nog even in ons
midden.
Juf Annemarie heeft ons zeer
recent laten weten dat ze per 1
februari afscheid neemt van de
Willem van Oranjeschool. Ze blijft
wel werken in het basisonderwijs
en krijgt vergelijkbare taken als ze
nu bij ons heeft. Wij zullen haar
inzet, ijver en kunde als ICTcoördinator ook zeker gaan missen!

Herstel juf Mirella
Gelukkig gaat het herstel van juf
Mirella steeds een stapje vooruit.
Ze is al weer wekelijks enkele uren
op school en doet ondersteunende
werkzaamheden in groep 6. Wij zijn
blij dat ze weer in ons midden is.

WELKOM
Op 13 december hoopt Arie van Dalen vier jaar te worden en Lydia
Verweij op 28 december. Dat betekent dat er na de kerstvakantie
weer twee nieuwe leerlingen in
groep 0/1 komen. Wat fijn om jullie
te mogen verwelkomen. Wij wensen
jullie heel veel plezier op onze
school en hopen dat jullie snel je
plekje zullen vinden!

SINTERKLAASFEEST
Ook al zal het wat anders zijn dan
anders, toch laten wij het sinterklaasfeest niet zo maar voorbij
gaan. De voorbereidingen zijn al in
volle gang. Bij de kleuters is het
thema al zichtbaar in de klas en
voor de kinderen van groep 5 t/m 8
wordt het tijd voor het werken
aan een surprise.
Zonder dat wij het hebben gemerkt,
is Sint en zijn pieten al op school
geweest. Want alle schoenen die op
woensdag leeg zijn meegenomen,
waren op donderdag met een verrassing gevuld.
Wij hopen er vrijdag 4 december
een gezellige dag van te maken. De
kinderen krijgen op school iets om
te eten, maar wij vragen u om wel
iets te
drinken
mee te
geven.

PROEFCITO
In groep 8 wordt op maandag 7 en dinsdag 8
december de proeftoets gemaakt. Op deze manier ervaren de leerlingen hoe de vraagstelling
en opzet is van de Centrale Eindtoets. Daarnaast
geeft de uitslag een handvat waar de komende
tijd nog aandacht aan moet worden besteed.

KERSTVIERING
Dit schooljaar zullen wij het Kerstfeest vieren op
school in de eigen groep. In eerste instantie wilden wij dit gezamenlijk doen met de groepen 1
t/m 4 en 5 t/m 8, net zoals wij ook de weekopeningen/-sluitingen doen. Inmiddels hebben wij
een advies van de GGD ontvangen, om vieringen
met de eigen groep te doen. Wij hebben besloten dit advies op te volgen. De avonden en tijden blijven zoals in de vorige nieuwsbrief al is
aangegeven.
Met de groepen 1 t/m 4 op woensdagavond 16
december van 18.30—19.30 uur en met de
groepen 5 t/
m 8 op donderdagavond
17 december
van 18.30—
19.30 uur.
Wij hebben gekozen voor een gezamenlijk thema:
DE KONING KOMT!
Het programma ziet eruit zoals wij gewend zijn
met een verhaal, liederen en declamaties.
Aan het eind van de viering ontvangen de kinderen een attentie (verzorgd door de Activiteitencommissie) en een (voor)leesboek.
Wij hopen op fijne vieringen. Wij zullen uw aanwezigheid zeker missen!

KERSTBAKJES

Wij vragen aan de kinderen, het bakje te maken
voor iemand anders. Zeker in deze tijd zijn er
mensen die best eenzaam, verdrietig of ziek
zijn. Ze mogen zelf bepalen aan wie ze het bakje geven. Misschien dat u met uw zoon/dochter
mee wilt denken? Via de weekmail ontvangt u
meer informatie voor betreffende
groep.
Wie weet, mogen wij met dit gebaar wat licht geven in het leven
van de mensen om ons heen!

RICHTLIJNEN GGD—DECEMBER
Scholen hebben vanuit GGD Gelderland-Zuid
verschillende richtlijnen ontvangen voor de decembermaand. De belangrijkste maatregelen
m.b.t. sinterklaas en Kerst geven wij hieronder
aan u door.
Sinterklaasfeest

Geen grote bakken met snoepgoed, waar
kinderen samen uit kunnen eten.

Kinderen brengen zelf cadeaus en surprises in de klas. Ouders kunnen deze tot aan
de deur brengen.
Kerstviering

Vier het feest met kinderen uit de eigen
klas.

Vier het feest niet met meerdere klassen in
een gezamenlijke ruimte.

Laat geen maaltijden/hapjes door ouders
bereid worden voor de hele klas.

Organiseer dit zo dat het centraal wordt
ingekocht.

Organiseer geen kerstviering voor ouders
in of buiten de school, op of buiten het
schoolplein.

OUDERENQUETE

Ieder schooljaar worden er in de groepen 1 t/m
8 kerstbakjes gemaakt. Meestal worden wij
hierbij ondersteund met hulp van ouders. Helaas kunnen wij ook met deze activiteit geen
ouders uitnodigen om te helpen. Soms leidt een
bepaalde situatie weer tot creatieve ideeën.

Deze keer heeft 40% van de ouders de vragenlijst ingevuld. Wij bedanken iedereen die heeft
deelgenomen! Wij waarderen het als u met ons
meedenkt en uw ervaring met ons wilt delen.
Wij willen graag blijven werken aan goed onderwijs en dat kinderen met plezier naar school
gaan.

Deze keer willen wij de leerlingen uit groep 8
vragen om in de lagere groepen te helpen bij
het maken van de bakjes. Een mooie gelegenheid om op een andere manier bezig te zijn met
sociale vorming.

In de komende tijd zullen wij de uitkomsten
van de tevredenheidspeilingen onder ouders,
leerlingen en leerkrachten verder analyseren. U
ontvangt hier in de nieuwsbrief van januari
meer informatie over.

In dat kader leek het ons goed
om de bestemming van de
kerstbakjes ook een andere
invulling te geven.

Wel kunnen wij u alvast zeggen dat wij blij zijn
met de 7,5 die als gemiddeld cijfer is gegeven
door de ouders. En van de leerlingen kregen wij
zelfs een 8,6!
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FOLDERS

PARRO—PRIVACY

In het folderrek bij de kleuteringang liggen de
folders waarin op een beknopte wijze
onze
school wordt weergegeven.
Kent u ouders die zich aan het oriënteren zijn op
een basisschool voor hun kind? Vraag dan gerust
een folder aan bij de onderbouwleerkrachten om
die aan betreffende ouders te geven of door de
brievenbus te doen. Het is fijn als ouders van
school positief spreken over en meedenken met
school. Een betere reclame is er niet. Alvast bedankt!

OUDERENQUETE—SCHOOLTIJDEN
Al eerder is aangegeven, dat wij aan het nadenken zijn over de schooltijden. Door de coronatijd zijn wij min of meer noodgedwongen
overgestapt naar een continurooster, wat wij
tot op heden nog hanteren.

Onlangs heeft u via een formulier aangegeven
waarvoor u toestemming geeft wat betreft het
publiceren van informatie, foto’s etc.
Nu is er ook een mogelijkheid om
dit via Parro te laten verlopen.
Hier kunt u uw voorkeuren aangeven, wat ook weer zichtbaar is
voor de leerkracht(en). Omdat
het kan zijn dat u in de loop van
de schoolperiode van mening verandert, is Parro
een mooi middel om dit kenbaar te maken. U
kunt dit aangeven via Privacy voorkeuren.

PSALMEN VAN DE MAAND
De komende weken zullen wij bezig zijn met het
aanleren van de liederen uit het kerstprogramma.

Ze zeggen wel eens: onbekend maakt onbemind. Zo stonden wij in het begin best wat
gereserveerd ten opzichte van een continurooster, maar inmiddels ervaren wij als team
en directie toch ook verschillende positieve
kanten. Na evaluatie zijn wij tot de conclusie
gekomen, dat wij graag verder zouden willen
gaan met een continurooster. Dit is ook met de
MR besproken.
Wij willen dan ook graag de mening van de ouders hierin peilen. U ontvangt daarom binnenkort een uitnodiging om enkele vragen
te beantwoorden. Bij deze uitnodiging
staat ook het rooster wat wij dan zouden
willen gaan hanteren. Na de peiling,
wordt u op de hoogte gehouden over de
ontwikkelingen.

De jarigen in december zijn:
11-12
13-12
13-12
15-12
17-12
19-12
23-12
23-12
23-12

Marissa Storm, groep 6
Marten Duijzer, groep 5
Rick Kuus, groep 3
Mathijs ten Hagen, groep 8
Isa van der Linden, groep 0/1
Boaz Kamsteeg, groep 5
Manouk van den Assem, groep 5
Renske van Heusden, groep 6
Youri van der Mooren, groep 6

25-12
25-12
27-12
29-12

Pim van Hees, groep 6
Lize Kuus, groep 6
Stan van Heusden, groep 4
Jens Oomen, groep 6

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:
Vrijheidslaan 94
5306 BN Brakel

Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

Contact:
tel.: 0418-672220
info@wvobrakel.nl
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