
Vanwege de bijzondere tijd waar 
wij inmiddels al een aantal weken 
mee te maken hebben, een ge-
combineerde nieuwsbrief. Veel 
dingen konden niet doorgaan of 
zijn anders gegaan. Op afstand 
zijn wij samen aan het nieuwe 
jaar begonnen. Ondanks de af-
stand voelden wij toch de band 
met thuis, ook mede dankzij uw 
inzet en enorme steun en waarde-
ring.  In die tijd mochten er ook 
mooie dingen worden gedeeld, 
zoals bijvoorbeeld de verjaardag 
van de kinderen die in januari ja-
rig waren.  Morgen hopen wij de 
kinderen weer op school te be-
groeten en zullen hen met open 
armen ontvangen! 
 
Terug naar school  - weer samen 
 
Zullen we weer samen spelen?  
Een potje voetbal op het plein.  
Misschien kunnen we dan samen zeggen,  
dat we altijd vrienden zijn.  
 
En zullen we in samenspraak,  
dan ook weer samenwerken?  
Niet eenzaam, maar één samen,  
want samen zijn we sterker.  
 
En als we volledig samenvallen,  
dan staan we samen ook weer op.  
En als we samen achterlopen,  
gaan we allemaal voorop.  
 
Laten we weer samen leren,  
zoals we eerder samenkwamen.  
We zullen heus niet samenscholen,  
maar scholen mag weer samen.  

Terug naar school! 

Belangrijke data: 
 
 
12 februari 
Rapporten 2 t/m 8 
 
15-19 februari 
Voorjaarsvakantie  
 
Week 8 
Oudergesprekken gr. 8 
 
25 februari 
Studiemiddag – alle groe-
pen vrij vanaf 12.30 uur 
 
26 februari 
Afscheid juf Elly 
Volgende nieuwsbrief  
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In dit nummer: 

Afscheid juf Annemarie 
Het afscheid heeft vanwege de 
geldende regels een andere invul-
ling gekregen dan wij graag had-
den gewild. Dankzij creatieve idee-
ën, hebben wij toch op een fijne 
manier afscheid kunnen nemen als 
team. Ook verschillende ouders 
hebben iets van zich laten horen. 
Dat heeft ze gewaardeerd en laten 
weten via een persoonlijke brief. 
Wij wensen haar veel plezier op de 
nieuwe school en Gods zegen voor 
de toekomst! 

PERSONEEL 

Juf Annemarie stond niet voor een 
groep, maar had wel andere taken 
in school. Wij geven graag aan u 
door hoe dit ingevuld gaat worden.  
 
ICT 
Meester Huig neemt de taak van 
ICT-coördinator van juf Annemarie 
over. Wij zijn heel blij dat hij dit wil 
doen! Iemand die het reilen en zei-
len van de school kent wat ervoor 
zorgt dat er een goede doorgang 
blijft.  Vrijdagmiddag blijft de ICT-
middag. Het mailadres is 
ict@wvobrakel.nl. Meester Huig, 
veel succes! 
 
 
Begeleiding arrangementen en 
werkdrukverlichting 
Voor de begeleiding van de leer-
lingen met een arrangement en de 
werkdrukverlichting van de leer-
krachten, zijn wij op dit moment in 
goed overleg. Zoals het er nu uit-
ziet, krijgen wij dat ook weer inge-
vuld. Betreffende ouders worden 
dan op de hoogte gebracht.  
 
In verwachting 
Juf Gerlinde heeft laten weten, dat 
zij en haar man in blijde verwach-
ting zijn van hun tweede kindje. Zij 
hopen het in juli te verwelkomen. 
Van harte gefeliciteerd met dit 
mooie nieuws! 
 
Afscheid juf Elly—26 februari 
Al eerder hebben wij u verteld, dat 
juf Elly met ingang van 1 maart 
hoopt te stoppen met haar werk in 
het onderwijs. Al heel veel jaren 
mocht zij kinderen verwelkomen en 
begeleiden in de eerste jaren van 
de basisschool. Wat fijn, dat de 
school weer open kan, zodat het 
afronden live kan gebeuren.  
Daarna hoopt zij zich te richten op 
andere dingen en wie weet kunnen 
wij in gevallen van nood nog eens 
een beroep op haar doen.   
Over het afscheid hoort u later 
meer, dit zal ook een vorm krijgen 
binnen de geldende regels. Wij 
wensen haar nog een paar fijne we-
ken toe en Gods zegen in de nieuwe 
tijd die aanbreekt!  
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TERUGBLIK—JANUARI 

de Cito-toetsen die normaal gesproken in janua-
ri worden afgenomen, worden naar februari/
maart verschoven. Hierdoor zal er ook geen re-
sultaat te zien zijn op het rapport.  
Zoals u weet, willen wij de rapporten wel mee-
geven volgens planning, u krijgt daarbij een be-
geleidende brief.  
 
VO-adviesgesprekken—groep 8  
Tijdens de startgesprekken aan het begin van 
het schooljaar is er al een preadvies gegeven 
wat betreft het Voortgezet Onderwijs.  
 
Dit advies is aangehouden en betreffende ou-
ders hebben hier meer informatie over ontvan-
gen via de leerkrachten. Naast het uitreiken van 
het rapport, zullen ook de Onderwijskundige 
rapporten, het officiële schooladvies en de in-
schrijfformulieren van betreffende school wor-
den meegegeven. Meer informatie ontvangt u 
via de leerkrachten.  

Nine Dijkhof is in januari vier 
geworden en is tijdens de pe-
riode van onderwijs op af-

stand met groep 0/1 mee gaan doen.  
 
In februari hopen wij de volgende kleuters te 
verwelkomen: 
Floris van Baalen, Liv Duijster, Jaimz Ruisaard 
en Vince van Elk, want zij hopen deze maand 
vier jaar te worden! 
 
Wat fijn dat jullie bij ons op school komen. Wij 
wensen jullie veel plezier en hopen dat je snel je 
plekje hebt gevonden! 
 

WELKOM 

PSALMEN VAN DE MAAND 

Voor de kerstvakantie is er door de leerkrachten 
hard gewerkt om het thuisonderwijs weer vorm 
te geven. Toen volgde de vakantie en vervol-
gens gingen wij weer verder met het thuison-
derwijs.  Wat is er veel inzet getoond, flexibili-
teit geweest en wat konden wij af en toe ook 
even ons hart bij elkaar luchten. Het hoorde er 
allemaal bij en wij mochten het delen met el-
kaar. Wat zijn wij daar blij en dankbaar voor. Er 
zijn persoonlijke contacten op afstand geweest 
in de vorm van digitale ontmoetingen, bezoekjes 
aan de deur als bij het ophalen van werk.  
 
Ook voor de kinderen en u als ouders zal het 
ongetwijfeld een intensieve periode zijn geweest 
waar ook veel van jullie allen is gevraagd. Wat 
hebben wij genoten van de terugkoppelingen 
aan de hand van berichtjes, foto’s en filmpjes, 
waarvoor hartelijk dank! 
Wij hopen dat wij binnenkort weer les mo-
gen geven op school, want daar ligt toch 
ons hart. 
 
Toetsen  
Door het thuiswerk, hebben wij de kinderen 
kunnen volgen, maar is het beeld niet zo 
optimaal als anders. Daarom hebben wij 
ook bewust geen toetsen afgenomen. Ook  

STAGE 

RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN 

Op donderdagmiddag 25 februari staat een stu-
diemiddag gepland. De kinderen zijn dan om 
12.30 uur uit.  

Vanwege de omstandigheden wat later dan ge-
hoopt, is juf Sarah Kraijenoord inmiddels met 
haar lio-stage gestart in groep 8. Zij staat op 
dinsdag, woensdag en donderdag voor groep 8. 
Tot op heden is dit nog via de digitale weg, 
maar binnenkort hopelijk weer echt in de klas. 
Na het afronden van dit laatste deel van de op-
leiding, zal ze haar diploma ontvangen.  
Van harte welkom Sarah en een fijne stagetijd 
gewenst op onze school! 

Rapporten 
De rapporten voor de leerlingen van groep 2 t/m  
8 worden vrijdag 12 februari uitgereikt.  
De kinderen van groep 0/1 ontvangen aan het 
eind van dit schooljaar hun eerste rapport.  
 
Oudergesprekken  1-8 
In de brief die onlangs is gemaild genaamd 
Schoolbericht 4, heeft u kunnen lezen hoe wij de 
oudergesprekken vorm gaan geven.  

VOORJAARSVAKANTIE 

STUDIEMIDDAG 

De voorjaarsvakantie begint voor alle groepen 
op vrijdag 12 februari om 12.15 uur en maan-
dag 22 februari hopen wij elkaar weer te ont-
moeten! Wij hopen dat u en de 
kinderen kunnen genieten van 
deze tijd van wat meer rust. Een 
fijne vakantie gewenst! 

De psalmen die in februari worden geleerd zijn: 
 
Groep 0/1 en 2: psalm 133:3 
Groep 3 en 4: psalm 62:1 en psalm 42:1  
Groep 5 t/m 8: psalm 33:1 en psalm 40:4  
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CONTINUROOSTER 

U heeft een brief ontvangen over het definitieve 
continurooster waar wij vanaf maandag 22 fe-
bruari mee gaan starten. Via deze nieuwsbrief 
nog even de tijden: 
Groep 1 en 2  
Maandag: 08.30 – 12.30 uur 
Dinsdag: 08.30 – 12.00 en 12.30 – 14.30 uur 
Woensdag: 08.30 – 12.30 uur 
Donderdag: 08.30 – 12.00 en 12.30 -14.30 uur 
Vrijdag: 08.30 – 12.30 uur 
 
Groep 3-8  
Maandag: 08.30 – 12.30 en 13.00 – 14.45 uur 
Dinsdag: 08.30 – 12.30 en 13.00 – 14.30 uur 
Woensdag: 08.30 – 12.30 uur 
Donderdag: 08.30 – 12.30 en 13.00 – 14.30 uur 
Vrijdag: 08.30 – 12.30 uur 

geregistreerd. Vervolgens heeft Vrouwke Klap-
wijk ons geadviseerd in de aanschaf van nieuwe 
boeken. Daarbij is gekeken naar genre, niveau, 
leesbeleving en leesplezier. Deze boeken zullen 
in de week na de voorjaarsvakantie op school 
worden geleverd.  

En dan? Hebben wij hulp nodig van ouders die 
deze nieuwe boeken willen kaften. De boeken 
mogen thuis worden gekaft, u krijgt hiervoor de 
materialen mee. Wilt u ons helpen? Dan kunt u 
dat doorgeven aan juf Gerlinde via 
g.hendriksen@wvobrakel.nl. Uw hulp wordt zeer 
gewaardeerd! 

Intussen zal de hal verder worden ingericht  om 
de boeken een mooie plek te geven. Ons idee is, 
om er een echte leeshoek van te maken waar 
kinderen op hun gemak boeken kunnen kiezen.  

Als alles is ingericht 
zullen de boeken 
worden uitgeleend 
aan de hand van 
een uitleensysteem. 

U hoort hier te zij-
ner tijd meer over.  

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 

Ook het aan-
melden van 
leerlingen zal 
dit schooljaar 

anders verlopen. Dinsdag 9 februari stond ge-
pland als open dag, maar door de maatregelen 
kunnen wij geen ouders tegelijk uitnodigen. Op 
de website zal een uitnodiging komen te staan 
voor oriënterende ouders, om contact op te ne-
men met de directie voor het maken van een 
afspraak voor een kennismakingsgesprek en een 
rondleiding.  
 
Mocht u ouders kennen die zich oriënteren, dan 
zouden wij het op prijs stellen als u aan hen 
doorgeeft dat ze zelf contact kunnen zoeken met 
school. Dat kan telefonisch of via  
info@wvobrakel.nl. Alvast bedankt! 
  
Film  
Daarnaast zal er na de voorjaarsvakantie een 
filmpje worden gemaakt waarin wij op een crea-
tieve manier zullen laten zien hoe het onderwijs 
er op onze school uitziet en waar wij als school 
voor staan. In elke klas zal iets worden gefilmd 
van een bepaalde les of activiteit. Dit wordt op-
genomen, gecoördineerd en gemonteerd door 
een deskundig bedrijf. Wij zullen hierbij rekening 
houden met de toestemming die u heeft gege-
ven wat betreft het verspreiden van beeldmate-
riaal waar uw kind op staat. Wij kijken uit naar 
het resultaat! 

BIBLIOTHEEK 

Wat is er ontzettend veel werk verzet om de 
boeken in onze school uit te zoeken en te sorte-
ren. Juf Gerlinde heeft als leescoördinator alles 
in goede banen kunnen leiden. Haar rechter-
hand was Xandra van Tuijl, die heel wat uurtjes 
heeft geholpen met behulp van ouders die de 
boeken die wij wilden houden allemaal hebben  

GGD 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een nieuwsbrief 
van de GGD. Deze nieuwsbrief heeft als thema: 

Praten met kinderen over corona 
- adviezen voor ouders 

Van harte aanbevolen! 



Pagina 4 

 

De jarigen in januari waren: 
 
02-01 Nienke Hokken, gr. 7 
04-01 Davy Quivooij, gr. 3 
04-01 Siebe Dijkhof, gr 0/1 
05-01 Winston Duijzer, gr. 7 
06-01 Susan de Vries, gr. 2 
07-01 Lott Arendse, gr. 2 
07-01 Eva van Dalen, gr. 0/1 
13-01 Alinda de Bruijn, gr. 2 
13-01 Romane van Dalen, gr. 6 
15-01 Fender van der Meijden, gr. 4 
15-01 Feline Versteeg, gr. 3 
18-01 Jurre Boor, gr. 6 
18-01 Silvie van der Zalm, gr. 8 
20-01 Lieuwe van Binnendijk, gr. 7 
20-01 Anne van der Ven, gr. 3 
21-01 Evi van der Linden, gr. 4 
22-01 Jaïra de Vries, gr. 4 
30-01 Diede Bogers, gr. 4 
 

De jarigen in februari zijn: 
 
01-02 Ben Lievaart, groep 0/1 
08-02 Finn Oomen, groep 4 
09-02 Tim Ermstrang, groep 6 
12-02 Gerhold Tuijl, groep 3 
14-02 Ilse van der Zalm, groep 0/1 
19-02 Tess van Horssen, groep 0/1 
20-02 Melle Koren, groep 2 
21-02 Raff van der Meijden, groep 0/1 
23-02 Julia van der Meijden, groep 8 
24-02 Nina de Bruijn, groep 5 
28-02 Esmay Thiermann, groep 7 
 

 
 
 
 
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 

 


