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In dit nummer: 

Zwangerschapsverlof 
Vanaf vrijdag 5 maart gaat juf Ellen 
met zwangerschapsverlof. Ze was 
al iets eerder gestopt met het wer-
ken voor de klas, maar gaat nu dus 
echt even afstand nemen. Wij wen-
sen haar een goede tijd toe, samen 
met haar gezin en hopen te zijner 
tijd op een mooi bericht! Juf Talitha 
is inmiddels op dinsdag begonnen 
in groep 3, juf Nicole doet de ande-
re dagen. Erg fijn dat wij het op de-
ze manier weer op hebben kunnen 
lossen. 
 
Extra begeleiding  
Ook voor de extra begeleiding van 
sommige leerlingen hebben wij ie-
mand gevonden in de plaats van juf 
Annemarie. Meester Wim Gelder-
man gaat deze begeleiding overne-
men en dat blijft op donderdag. Hij 
is geen onbekende want hij is in 
dienst geweest van de stichting, 
werkzaam  in Aalst. Nu hij met pen-
sioen is, vindt hij het leuk om toch 
nog ergens zijn steentje bij te dra-
gen en wij zijn daar heel erg blij 
mee! Welkom meester Wim. 
 
Invulling werkdruk 
Ook in de werkdrukvermindering 
voor de leerkrachten wil meester 
Wim iets voor ons betekenen. Dit is 
op dinsdag en incidenteel op vrijdag 
in verschillende groepen.  
 
Herstel juf Mirella 
Gelukkig gaat het herstel van juf 
Mirella met stapjes vooruit. Inmid-
dels werkt ze een aantal uren op 
school, zowel in de groep als met 
groepjes kinderen. Wij zijn blij dat 
meester Gijs Verhoeks nog steeds 
inzetbaar blijft op donderdag om de 
week en op vrijdag.  
 
Geslaagd 
Juf Geerke heeft onlangs haar di-
ploma in ontvangst mogen nemen. 
Wat fijn dat de opleiding is afge-
rond en ze zich nu helemaal kan 
richten op het lesgeven. Van harte 
gefeliciteerd juf en nog veel plezier 
in groep 7 en 4.  

Bij de Joden heerst er blijheid. 
Ezra gaat naar Israël. 
Koning Kores geeft die vrijheid: 
‘Bouw Gods huis’! is zijn bevel. 
Eerst gaan zij het altaar bouwen 
en een offer wordt geslacht. 
Nu ze weer op God vertrouwen 
worden dankoffers gebracht. 
 
Zie je daar die schenker treuren? 
‘t Is een puinhoop in zijn land: 
alle muren zijn vol scheuren 
en de poorten zijn verbrand. 
Daarom is hij zo verdrietig. 
En dus bidt hij elke dag. 
Want hij voelt zich klein en nietig 
en smeekt of hij helpen mag. 
 
Van de koning mag hij bouwen 
en dan reist Nehemia. 
Thuis gaat hij de muur aanschou-
wen 
en vertelt zijn plan daarna. 
God de Heere zal ons doen slagen! 
Muur van steen en poort van hout. 
Zegen ons Heere, alle dagen. 
Deze schenker bidt en bouwt! 
 
Wijs: samen in de naam van Jezus 
 

 
Wist je dat…… 
 
Nehemia wel vier maanden gebe-
den heeft, voordat hij naar de ko-
ning ging? 
 
Het woord ‘ik’ 100x 
voorkomt in het boek 
Nehemia? Het is dus 
een persoonlijk ver-
slag van Nehemia 
zelf. 
 
Nehemia ‘De Heere 
(heeft ge)troost’  be-
tekent?  

 
Groep 0/1 
Vanaf 4 maart staat juf Alie van 
Leeuwen voor groep 0/1 op donder-
dag en vrijdag. Terug van wegge-
weest, van harte welkom! 

PERSONEEL 
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WERKPLAATSOCHTEND—ACADIN 

Tijdens de werkplaatsochtenden werken leer-
lingen met opdrachten die de kritische, analyti-
sche en creatieve vaardigheden ontwikkelen. De 
leerkracht observeert en registreert wat hij/zij 
ziet en de leerlingen laten zien.  
 
Dit schooljaar zijn wij begonnen met een uitbrei-
ding van het werken met deze denkvaardighe-
den. Het schooljaar is verdeeld in 6 blokken en 
6 werkplaatsochtenden. Tijdens iedere werk-
plaatsochtend wordt er gestart met een nieuwe 
denkvaardigheid waar de kinderen in de loop 
van dat blok aan werken. De kinderen kunnen 
aan de hand van het thematisch werken, zelf-
standig werken en de weektaak verder werken 
aan deze opdrachten.  
 
Het vraagt van de leerkrachten een goede voor-
bereiding van de opdrachten die bij die denk-
vaardigheden passen. Onlangs hebben twee 
groepen het programma ACADIN uitgeprobeerd. 
Dit is een digitale leeromgeving waar allerlei op-
drachten staan waarbij kinderen worden uitge-
daagd. Hierbij staan ook de denkvaardigheden 
waar wij op school mee aan het werk zijn.  
 
Het komende blok (vanaf woensdag 17 maart) 
zullen wij met alle groepen met opdrachten uit 
ACADIN werken. Deze keer zijn de analytische 
vaardigheden aan de beurt. De werkplaats-
ochtend zal dan niet doorgaan op de manier zo-
als wij die gewend waren. Dit heeft ook te ma-
ken met het feit, dat wij op dit moment geen 
ouders mogen ontvangen die ons helpen bij de 
opdrachten. Wel zullen de kinderen werken aan 
de analytische vaardigheden, maar dan aan de 
hand van hun weektaak en tijdens het zelfstan-
dig werken. Op deze ma-
nier kunnen wij met alle 
groepen ervaring opdoen 
met het werken met ACA-
DIN en houden wij de 
doorgaande lijn van de 
planning van de denk-
vaardigheden vast. 

Op vrijdag 19 maart staat het lenteontbijt ge-
pland. Wij willen dit wel door laten gaan, maar 
dan in een iets aangepaste vorm. Alle kinderen 
mogen die ochtend een eigen ontbijtje mee naar 
school nemen. Op school maken alle kinderen 
een eigen placemat die die ochtend wordt ge-
bruikt. Zo hopen wij toch te kunnen genieten 
van dit altijd gezellig 
samenzijn!  
 

LENTEONTBIJT 

BIDDAG 

SCHOOLBEZOEK 

Het is belangrijk om aan de kwaliteit van het on-
derwijs te blijven werken en het te borgen. Dit 
doen wij aan de hand van vragenlijsten voor ou-
ders, leerlingen en leerkrachten. Daarnaast wor-
den scholen ook structureel bezocht door de on-
derwijsinspectie. 
 
Binnen onze stichting brengt de directeur-
bestuurder, dhr. G. Tissink, jaarlijks een bezoek 
op alle scholen. Hij gaat dan in sommige groe-
pen op klassenbezoek, heeft een gesprek met 
directie en IB-er, een groepje ouders, een 
groepje leerlingen en het team. Vervolgens 
brengt hij verslag uit van zijn bevindingen.  
Op woensdag 24 maart wordt onze school be-
zocht en hopen wij een positieve indruk te geven 
van ons onderwijs en onze organisatie.  

Op woensdag 10 maart is het Dankdag voor ge-
was en arbeid. Deze dag zijn wij 
gewoon op school. Door de om-
standigheden vieren wij het niet 
met meerdere groepen samen, 
maar alleen in de eigen groep. Wij 
gebruiken hiervoor het thema van 
de HGJB-map. Het  thema van dit jaar is: 
   
 ‘De biddende bouwer’ 
 

 Jubileum 
Juf Nel is binnenkort 25 jaar werkzaam in het 
onderwijs bij stichting SCOB. Van harte gefelici-
teerd juf! Sinds vorig jaar is ze werkzaam op 
onze school en dit schooljaar in groep 4 vanwe-
ge het zwangerschapsverlof van juf Tineke. Be-
dankt voor je ijver en inzet juf Nel! 
 
Afscheid juf Elly 
Wij kunnen terugkijken op een geslaagd af-
scheid. Het weer zat heel erg mee. Vrolijke ge-
zichten en een mooie herinnering!  
 
Beste kinderen en ouders, 
 
Wat was het vrijdag een onvergetelijke dag, toen ik 
afscheid nam van de Willem van Oranjeschool. Een 
dag vol verrassingen: ontbijt met kinderen en een 
spelletjescircuit met de kinderen van de klas. 
De groepen langs gaan was ook zo feestelijk met 
spelletjes, bloemen, toegezongen worden, herinne-
ringsboeken, het uitzwaaien. 
En 's middags was er die mooie afsluiting bij Huis 
Brakel op een prachtige plek in de zon: een Drive 
Thru waar ik ouders, kinderen, familie en vrienden 
kon ontmoeten! Wat heb ik genoten. 
 
En naast alle cadeaus waren er die lieve en hartelijke 
woorden! 
Het is een dag geworden met een dikke gouden rand. 
Graag wil ik iedereen bedanken voor dit mooie af-
scheid. 
Ik kijk terug op een fijne tijd op de Willem van Oran-
jeschool. 
Bedankt kinderen voor jullie gezelligheid en vrolijke 
gezichten, voor jullie warmte en liefde. 
Dank u wel ouders voor het vertrouwen dat u mij 
hebt gegeven in al die jaren. 
Ik wens jullie allen van harte Gods zegen toe! 

 
Juf   Elly  
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PSALMEN VAN DE MAAND 

De psalmen die in maart worden geleerd zijn: 
 
Groep 0/1 en 2: psalm 32: 6 
Groep 3 en 4: psalm 42:1, psalm 100:1  
Groep 5 t/m 8: psalm 40:4b, psalm 42:1  
en vervolgens liederen van de paasliturgie 

De jarigen in maart zijn: 
 

01-03 Megan Ermstrang, groep 8 
01-03 Rachel Ermstrang, groep 8 
02-03 Esmee van den Assem, groep 7 
04-03 Rink Pelle, groep 3 
08-03 Lynn Vervoorn, groep 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10-03 Jonathan Mans, groep 2 
14-03 Roos Ermstrang, groep 2 
17-03 Joas Dijkhof, groep 8 
19-03 Geert Broere, groep 4 
28-03 Liz Lievaart, groep 4 
 
 

 
 
 
 
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 

PAASVIERING 

Op dinsdag 30 maart staat de Paasviering in de 
kerk gepland. Hierbij zijn ouders en belangstel-
lenden altijd van harte welkom. Als de regels 
van nu blijven gehandhaafd, dan zal de viering 
in die vorm niet door kunnen gaan. Erg jammer, 
die gezamenlijke vieringen missen wij enorm! 
 

Wij volgen de ontwikkelingen en 
zullen dan bepalen hoe wij de vie-
ring op school vorm geven. Te 
denken valt dan aan in de eigen 
groep en indien mogelijk misschien 
in bouwen. U hoort hier later meer 
over. 

STUDIEDAG 

Woensdag 31 maart staat een studiedag ge-
pland. Alle kinderen zijn dan vrij. Deze studie-
dag staat in het teken van de kanjermethode. 
Het team volgt dan een nascho-
lingsdag. Hopelijk gaat dit luk-
ken binnen de regels die dan 
gelden.  
 

Vanaf groep 3 nemen wij halverwege Cito toet-
sen af (M toetsen) en aan het einde van het 
schooljaar (E toetsen). De meeste leerlingen 
krijgen de toets aangeboden die past bij het 
leerjaar waarin zij zitten. Halverwege groep 3 
maken zij bijvoorbeeld de M3-toets. Er zijn ook 
leerlingen die werken op een aangepast niveau 
of doen m.b.v. verlengde instructie mee met 
het klassikale aanbod. De uitslag van een toets 
is het meest nauwkeurig wanneer de toets aan-
sluit bij het niveau van de leerling. De leerling 
herkent zich dan in de toets en voelt zich uitge-
daagd zonder de frustratie van een te moeilijke 
toets te ervaren. Voor leerlingen die zich minder 
snel ontwikkelen dan gemiddeld, willen wij het 
niveau van de toets daarom afstemmen op het 
niveau van de leerling. Wij maken hierbij ge-
bruik van het functioneringsniveau dat aange-
geven staat op de laatst afgenomen Cito (eind 
vorig schooljaar). Wijkt dit functioneringsniveau 
meer dan 1 leerjaar af van het niveau van dat 
moment, dan krijgt uw zoon/ dochter tijdens de 
komende Cito periode een toets op maat aange-
boden (adaptief toetsen). Dit zal tijdens de ge-
spreksavonden (eind maart, begin april) ook 
met u als ouder worden besproken.  

CITOTOETS M en ADAPTIEF 

TOETSEN 

GGD—corona 

In overleg met de GGD mag ik u volgende num-
mers doorgeven als het gaat om contact over 
corona: 
088-1447126 (als uw kind klachten heeft/test) 
088-1447123 (als uw kind nog geen/vage 
klachten heeft of voor vragen). 


