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Wij wensen de juf en haar man
Gods zegen toe bij de opvoeding
van Mees!

WELKOM
Deze maand hoopt Siep Versteeg
vier jaar te worden. Wat gezellig
dat je bij ons op school komt in
groep 0/1. Wij hopen dat je met
veel plezier naar school mag gaan.
Je bent van harte welkom Siep!

DANKDAG
Op woensdag 4 november is het
dankdag voor gewas en arbeid. Wij
willen hier met de kinderen samen
over nadenken aan de hand van
een verhaal en door het zingen van
liedjes. Dit wordt gedaan zoals wij
de weekopening– sluiting ook vorm
geven, dus in bouwen. Wij volgen
hierbij het thema van de HGJB en
dat is dit jaar:
“Dank God in alles”

16 en 17 november
Oudergesprekken 0/1,2 en
3
t/m 13 november
Ouder-enquête invullen

Geboorte
Wij kregen het mooie bericht dat juf
Tineke en haar man Wilmer een
zoon hebben ontvangen. Ze noemen hem Mees. Met de juf en Mees
gaat het goed, ze genieten met elkaar van deze gezinsuitbreiding.

Personeel en stage
Dit schooljaar loopt juf Rhodé Sinke stage bij ons op school. Ze is
derdejaars student en volgt de opleiding bij Driestar Educatief. Ze
heeft gekozen voor de bovenbouw.
Het eerste blok van twee weken is
begonnen op 2 november in groep
8. Wij wensen haar veel plezier en
een fijne stagetijd toe!

Die dag worden er ook in verschillende kerken diensten gehouden. In
de Hervormde kerk in Brakel is er
een speciale kinderdienst die middag.
Zoals gewoonlijk, komt de kerkelijk
werker van de Hervormde kerk,
dhr. M. den Toom een bezoek brengen aan één van de groepen, deze
keer is dat in
groep 6.

ZENDING

OPEN INLOOPMOMENT GROEP 4-8

Je mag er zijn, ja jij! Je hoort er helemaal bij!
Weet je dat er nòg vier kinderen zijn die bij onze
school horen?
Mark John, Esthère, Gnon Anissa en Lisbeth zijn
de vier adoptiekinderen van de stichting Woord
en Daad. Drie meisjes en een jongen die onze
hulp goed kunnen gebruiken. Hun ouders zijn te
arm om de schoolspullen te betalen.
Gnon Anissa en Lisbeth hebben het op dit moment erg moeilijk. Ze zouden graag willen maar
kunnen niet naar school. Door de lockdown zijn
de scholen dicht. Woord en Daad blijft voor deze
kinderen en hun familie zorgen.
In iedere klas staat een busje waarin jij wat geld
kunt doen. Help jij ook weer mee?
Want ook deze kinderen horen erbij!

Voor de ouders van groep 4 t/m 8 staat er een
(vrijblijvend) inloopmoment gepland op woensdag 25 november om, als u het wenst, een gesprek te hebben met de leerkracht van uw kind
(eren).
Ook hierbij geldt, dat dit gesprek niet plaats zal
vinden op school, maar telefonisch. Mocht u
contact met de leerkracht op prijs stellen, dan
kunt u dat tot uiterlijk vrijdag 20 november aangeven bij de leerkracht. In de week van 23 november worden deze gesprekken gehouden. U
hoort dit via de leerkracht(en).

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
UW MENING TELT
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de school en ons onderwijs. Wat is uw
mening over bepaalde zaken: hoe vindt u dat
het gaat, waar bent u heel tevreden over en
wat kan volgens u nog verbeterd worden? U
mag dat allemaal kenbaar maken!
Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen via
de mail voor het invullen van de tevredenheidspeiling voor ouders. De ouders die al gehoor
hebben gegeven aan deze uitnodiging, hartelijk
bedankt voor de genomen moeite en het invullen! Mocht het u zijn ontschoten, dan bevelen
wij het van harte aan, om deze lijst nog in te
vullen.

OUDERGESPREKKEN groep 0/1, 2, 3
Op maandag 16 en dinsdag 17 november staan
oudergesprekken gepland over de leerlingen uit
groep 0/1, 2 en 3.
De gesprekken in groep 3 zullen gaan over de
herfstsignalering die is afgenomen.
De gesprekken van groep 0/1 en 2 gaan over de
observatie van de leerkrachten met betrekking
tot de ontwikkeling van uw kind.
In het aangepaste protocol voor PO van jongstleden 20 oktober, wordt het advies gegeven om
oudergesprekken zoveel mogelijk digitaal plaats
te laten vinden. De betreffende leerkrachten zullen dit communiceren via Parro. De gesprekken
worden gepland in de week van 16 november en
zullen telefonisch plaatsvinden.
Wij leven in een tijd waarin dingen steeds kunnen worden aangepast. Wij proberen zoveel mogelijk deze richtlijnen te volgen en hopen op uw
begrip hiervoor.
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Het is een hartelijke uitnodiging om mee te denken met
de school en het onderwijs wat
er wordt gegeven. Uw mening
wordt gewaardeerd, mogen
wij op uw bijdrage rekenen? U
heeft nog de tijd tot 13 november.

OUDERPORTAAL—uw kind volgen
Wij doen ons best om de communicatie met u
als ouders zo goed mogelijk te laten verlopen.
Zeker in deze tijd, nu het contact beperkt is, is
het belangrijk om elkaar goed te blijven informeren. Hierbij is het Ouderportaal een fijn hulpmiddel. Wat kunt u zoal volgen over uw kind
(eren)?

de resultaten van de methodetoetsen

de resultaten van de cito-toetsen

de gespreksverslagen van het kennismakingsgesprek, het oudergesprek in februari en het eindgesprek in juni

de gespreksverslagen van de gesprekken
omtrent de leerlijnen (groep 0/1 en 2)

de vastgestelde onderwijsbehoeften van
uw kind(eren)

incidentele andere verslaglegging

HULP GEVRAAGD!

BURGERSCHAPSKUNDE

Wie zou voor ons deze spullen naar de stort
willen brengen? Wij zouden daar heel erg mee
geholpen zijn! U kunt ons dat laten weten via
info@wvobrakel.nl of een telefoontje naar
school.

Voor ouders is het soms best lastig om te kunnen bepalen hoe wij ons onderwijs vorm geven
en invullen. In de digitale schoolgids die u kunt
vinden op onze website www.wvobrakel.nl leest
u hier meer over. Deze keer wat meer informatie over Burgerschapskunde. Hiervoor hebben
wij een document samengesteld. Dit document
kunt u vinden op onze website
bij downloads. Wij hopen dat u
zo meer beeld krijgt hoe wij
Burgerschapskunde een plek
geven in ons onderwijs.

STUDIEMIDDAG

VOORUITBLIK—KERST

Denkt u aan de studiemiddag die gepland staat
op dinsdag 24 november? Alle groepen zijn dan
om 12.15 uur vrij.

Ook de kerstviering zal anders verlopen dan wij
gewend zijn. Helaas kunnen wij dit niet vieren
met ouders en belangstellenden in de Hervormde kerk in Brakel. Deze keer vieren wij het
kerstfeest met de kinderen op school.

Bij ons op school staan spullen
die wij eigenlijk niet meer gebruiken vanwege de tijd die verandert en het functioneren. Het
gaat om twee oude televisies,
een videorecorder en twee rijdende karren.

WERKPLAATSOCHTEND
Op vrijdag 27 november staat weer een werkplaatsochtend gepland. Wij starten met het
volgende blok waarbij de creatieve denkvaardigheden een plaats krijgen. Ook deze keer
zullen wij geen hulp van ouders vragen. Weliswaar erg jammer, maar wij blijven hierin ook
het advies maar volgen zo min mogelijk extern
“verkeer” in school plaats te laten vinden.

Met de groepen 1 t/m 4 willen wij dit doen 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.
Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van december.

SCHOOLTIJDEN
Wij hanteren nu een tijdelijk continurooster tot
de kerstvakantie. Dit rooster wordt geëvalueerd
binnen het team, de evaluatie wordt gedeeld
met de MR. De MR-oudergeleding heeft instemmingsrecht wat betreft de schooltijden. Wij zullen binnenkort bepalen hoe wij na de kerstvakantie verder gaan. Indien nodig, wordt u hier
als ouders zeker bij betrokken.

PSALMEN VAN DE MAAND
De psalmen die deze maand worden geleerd
zijn:
Groep 0/1 en 2: psalm 116:1
Groep 3 en 4: psalm 68:10; Lofzang van
Maria vers 1
Groep 5 t/m 8: psalm 19:1 en 5; psalm
21:1; psalm 98:2
De jarigen in november zijn:
04-11
05-11
05-11
11-11
12-11
14-11
14-11
15-11
15-11
18-11

Suze van Rangelrooij, groep 6
Zidan El Kharbouchi, groep 7
Loïs den Hartog, groep 4
Naomi Naaijen, groep 7
Boet van Dalen, groep 6
Sven Groeneveld, groep 5
Gijs van Selm, groep 4
Colin van Elk, groep 4
Rick van der Zalm, groep 6
Fenne Duijzer, groep 6

19-11
24-11
25-11
26-11

Rosanne van Veen, groep 3
Sem Ermstrang, groep 8
Leona van Ooijen, groep 5
Jannick Duijzer, groep 8

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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VERBETER– en/of ONTWIKKELPUNTEN uit ons JAARPLAN
Als directie en team ben je continu bezig met visie bepalen, doelen stellen, tussentijds evalueren, bijstellen, besluiten en borgen. Ieder jaar wordt er een Jaarplan gemaakt waar plannen in staan die wij
willen uitvoeren. Dit heeft betrekking op onderwijsaanbod, didactisch handelen, schoolklimaat, afstemming, zorg voor de leerlingen, etc. Deze onderwerpen komen u waarschijnlijk bekend voor, want
deze zijn ook weer terug te vinden in de ouder-enquête. Vandaar dat wij het zo waarderen, dat u met
ons meedenkt: wat gaat goed/waar zijn wij trots op en wat willen wij nog verbeteren. Het is fijn, als
je hierin samen optrekt. Wij vinden het net zo belangrijk, dat de leerlingen met ons meedenken, vandaar dat zij vanaf groep 6 ook een vragenlijst invullen.
In de eindejaarsbrief wordt altijd een soort verantwoording afgelegd over de dingen waar wij in dat
afgelopen schooljaar extra aandacht aan hebben besteed of een ontwikkeling in door hebben gemaakt. Ook via de nieuwsbrief wordt er soms iets gedeeld over de schoolontwikkeling.
Wij willen u graag meenemen in het proces, vandaar dat er met regelmaat iets over zal worden geschreven in de nieuwsbrief. Deze keer is dat het MUZIEKONDERWIJS.
Zoals u weet, zijn wij dit schooljaar gestart met het muziekproject Moved bij Music. De aanleiding
was, dat dit schooljaar het muziekonderwijs in ons Jaarplan staat. Zowel team, ouders als leerlingen,
vonden dat er weinig met muziek werd gedaan. De wil is er wel, maar de uitvoering is vaak wat lastiger vanwege kunde en het lesrooster. Toch zijn wij van mening, dat muziekonderwijs een essentieel
onderdeel is bij de ontwikkeling van de leerlingen. Creativiteit, emoties, kwaliteiten, het heeft er allemaal mee te maken. Het past bij onze visie: onderwijs voor hoofd—hart– handen.
Het muziekproject bestaat uit een bewust lesaanbod, opgebouwd naar leeftijd. Het lesaanbod is op de
volgende manier opgebouwd:

Geluiden herkennen, emoties en ritmes (groep 1 en 2)

Eenvoudig notenbeeld in kleur, bewegen op muziek, samenwerken en zelfvertrouwen (groep 3
en 4)

kennis maken met instrumenten, notenbeeld en zang (groep 5-7)

Samenstellen schoolorkest (groep 5-7)

Afsluitend project (groep 8)
Het programma is bedacht en de lessen worden gegeven door twee enthousiaste mensen, Carolina
(ouder van school) en Gera. Vooral Carolina is de motor achter het geheel. U heeft misschien via Parro al wat langs zien komen over de afsluiting van het eerste blok. Er wordt veel in gestoken, zoals
tijd, geld als energie. Er worden al vruchten geplukt, wat te zien is aan de reacties van de leerlingen
en de filmpjes/foto’s die voorbij komen.
Wij zijn nu op een punt gekomen, dat wij aan het nadenken zijn over de aanschaf van de muziekinstrumenten. Deze zijn nodig om de kinderen kennis te laten maken met instrumenten en het samenstellen van een schoolorkest. Wij zijn ons nu aan het oriënteren of dit mogelijk is via het aanvragen
van sponsoring. Hierbij wordt ook weer de MR betrokken.
Het zou geweldig zijn, als er instrumenten kunnen worden aangeschaft
die de leerlingen vervolgens kunnen gaan bespelen.
Naast dat het een aanvulling is op ons onderwijs, maakt het ook een
mooie connectie met de maatschappij/de omgeving. Wie weet zitten er
wel toekomstige leden op school voor het Brakels orkest OBK.
Het streven is te komen tot een structurele vorm in ons onderwijs. Nu
weten wij nog niet hoe dat vorm zal krijgen, daar zijn wij nog te kort
voor bezig, maar dat het een aanwinst is, dat staat vast!
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