APRIL
LEVE DE KONING!
Weet je dat de lente komt, alles
loopt weer uit.
De eerste zonnestralen, ze tintelen
op je huid.
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
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30 maart en 1 april
Paasvieringen
6 april
Verkeersexamen theorie
9 april
Verkeersexamen praktijk
Week 15
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Weet je dat de lente komt, lente
komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt, alles
loopt weer uit.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus
leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is
opgestaan.
Ze hadden hem gekruisigd en in
een graf gedaan.
Maar na drie donkere dagen is Hij
weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus
leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is
opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus
leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is
opgestaan!

PERSONEEL
Groep 0/1
Na de meivakantie zal juf Gerlinde
niet meer voor de groep staan vanwege haar zwangerschap en de
daarbij behorende adviezen vanwege Corona. Gelukkig hebben wij een

invulling gevonden zodat de lessen
gewoon door kunnen gaan. Juf Sarah, de lio-stagiaire die op dit moment in groep 8 staat, zal op maandag en vrijdag lesgeven aan groep
0/1. Juf Alie staat dan op dinsdag
t/m donderdag voor de groep.
Juf Gerlinde blijft nog wel werken,
maar heeft dan andere taken totdat
haar officiële verlof begint.
Jubileum
Juf Nel was de vorige maand 25
jaar in dienst van de stichting
SCOB. Wij feliciteren de juf van
harte met dit jubileum en hopen dat
ze nog een poosje aan onze school
verbonden zal blijven! Ze heeft inmiddels haar plekje gevonden, waar
wij erg blij mee zijn.
Groep 4
Na de meivakantie hoopt juf Tineke
haar werk weer te hervatten na een
periode van verlof. Zij gaat tot de
zomervakantie op maandag en
dinsdag werken voor groep 4. Juf
Geerke blijft lesgeven op woensdag
t/m vrijdag. Wij wensen juf Tineke
weer veel plezier in groep 4.
Extra begeleiding
Juf Nel gaat vanaf de meivakantie
de begeleiding van leerlingen wat
meester Wim nu doet op donderdag, van hem overnemen. Daarnaast zal ze op maandagochtend
kinderen begeleiden bij BOUW en
Letterster en ‘s middags de gymles
geven aan groep 3 en 5.
Stage
Vanaf maandag 29 maart loopt juf
Josette Kentie stage als onderwijsassistent in de groepen 0/1 en 2.
Dit gaat zij doen op maandag t/m
woensdag. Misschien dat het later
nog uitgebreid kan worden met de
donderdag en/of vrijdag. Een paar
extra handen zijn altijd fijn, dus een
hartelijk welkom op onze school!
Wij hopen dat het een fijne en leerzame tijd mag zijn.

ZENDING

PAASWEEKEND

Zoals u weet, mogen de kinderen iedere maandag geld meebrengen voor de zending. Daarmee
sparen wij met name voor onze 4 adoptiekinderen. Vanwege het thuisonderwijs, is er minder
geld ingezameld dan wij gewend zijn. Uiteraard
is hier alle begrip voor. Toch willen wij het wel
met u delen, omdat het fijn zou zijn, dat er in
ieder geval genoeg geld wordt ingezameld om hen te kunnen blijven ondersteunen. Wilt u hierin
met ons meedenken en doen?

STUDIEDAG
Nog even een herinnering aan de studiedag van
woensdag 31 maart. Dan hebben alle groepen
vrij, in verband met een (digitale) nascholingsdag van de Kanjertraining.

PAASVIERING
Inmiddels is wel duidelijk geworden, dat er nog
weinig versoepelingen zijn. Daarom hebben wij
besloten dat wij de paasvieringen in de eigen
groep doen. Dit zal zijn op donderdagmiddag 1
april onder schooltijd. Groep 0/1 heeft het op de
ochtend. De groepen zijn de normale tijd uit die
ze gewend zijn.
Groep 7 doet de viering op dinsdagmiddag, omdat juf Arinda die donderdag niet werkt. Aansluitend hebben wij een lang vrij weekend in verband met Goede Vrijdag en tweede Paasdag.
Het thema van dit schooljaar is:
Leve de Koning!
Aan de hand van een presentatie wordt in iedere
groep dezelfde lijn gehanteerd. Mocht u geïnteresseerd zijn en het nog eens met uw kind thuis
willen zingen, dan vindt u hieronder de liederen/
psalmen en verhalen die wij zullen vertellen en
zingen.
Verhalen:
Onderbouw Lucas 24: 1-12
Bovenbouw Lucas 24: 13- 35
Psalm:
Onderbouw: psalm 118: 13 (eerste 4 regels)
Bovenbouw: psalm 118: 13
Liederen:
Onderbouw:
uit de bundel Op toonhoogte lied 350: 1 & 2;
lied 353; lied 354; lied 451 en het lied Weet je
dat de lente komt.
Bovenbouw:
uit de bundel Op Toonhoogte lied 350: 1, 2 & 3;
lied 353; lied 111; lied 108 en lied 331.
Na afloop ontvangen alle kinderen een attentie
namens de Activiteitencommissie.
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In verband met Pasen, zijn alle kinderen op Goede Vrijdag en 2e Paasdag vrij. Wij hopen iedereen weer te ontmoeten op dinsdag 6 april. Wij
wensen u allen Gezegende Paasdagen!

LEERLINGGESPREKKEN
De eerste weken na de periode van thuisonderwijs hebben wij vooral aandacht besteed aan de
sociale vorming en het welbevinden van de leerlingen. Inmiddels zijn de meeste Cito-toetsen afgenomen in de groepen 2 t/m 8. De resultaten
worden geanalyseerd en besproken met de IB-er
tijdens een groepsbespreking. Groepsplannen
worden indien nodig bijgesteld om ons zo goed
mogelijk te richten op de tweede helft van het
schooljaar. Wat heeft ieder kind nodig en hoe
gaan we dat begeleiden, zijn hierbij belangrijke
vragen.
Vanaf groep 5 gaan wij hier ook over in gesprek
met de leerling zelf. Vaak kunnen kinderen zelf
ook heel goed aangeven wat ze moeilijk vinden,
waar ze in willen worden uitgedaagd en wat ze
nog willen/moeten leren.
In deze maand worden ook weer de ZIEN –
vragenlijsten ingevuld door de leerkrachten
(groep 3 t/m 8). Dit zijn vragen die vooral gericht
zijn op sociale contacten, welbevinden, werkhouding, etc. In de kleutergroepen is dit meegenomen in de Leerlijnen van Parnassys.
Tijdens het leerlinggesprek komen beiden aan de
orde. Zo komt ons streven ‘met hoofd, hart en
handen’ weer bij elkaar.
Als afsluiting worden er ook oudergesprekken gevoerd, zodat er helderheid is over de ontwikkeling.
In de groepen 1 t/m 4 worden ook leerlinggesprekjes gehouden, maar deze zijn vaak wat
speelser tijdens de les of het spel.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7 EN 8
Op dinsdag 6 april maken de leerlingen van groep
7 het theoretisch verkeersexamen.
Vrijdag 9 april is de dag dat het praktisch verkeersexamen is voor groep 7 en 8. Wij zijn blij
dat dit gewoon door kan gaan, binnen de kaders
die gelden bij de genomen maatregelen.
Jongens en meiden, doe je
best en ga voor dat mooie
diploma!

OUDERGESPREKKEN
Dit schooljaar worden de oudergesprekken wat
later gepland in verband met de periode van
thuiswerk en de afname van de Cito-toetsen. In
week 15 (maandag 12 t/m vrijdag 16 april)
worden voor de groepen 0/1 t/m 7 deze gesprekken gehouden. De gesprekken zullen
weer, net als voorgaande gesprekken, digitaal
plaatsvinden. Voor groep 6 worden de gesprekken gehouden in week 14. De leerkrachten geven hier zelf meer informatie over via Parro.

CCB
In de maand april stonden verschillende activiteiten en bezoeken gepland in het teken van
CCB. Helaas kan dit allemaal niet doorgaan. Wij
proberen activiteiten die wij zelf in de
hand hebben, zoveel mogelijk door te
laten gaan, hetzij soms in aangepaste vorm. Als wij te maken hebben
met externen, wordt dit al lastiger.
Wij hopen dat het in de toekomst
weer snel mogelijk is.

CENTRALE EINDTOETS
Op dinsdag 20 en woensdag 21 april staat de
Centrale Eindtoets voor de leerlingen van groep
8 gepland. Tijdens de VO-adviesgesprekken is
al een advies gegeven over het vervolgonderwijs. Onze ervaring is, dat het resultaat van de
Centrale Eindtoets dit vaak bevestigt.
Veel succes allemaal, laat zien wat je in je mars
hebt!

ENTREETOETS
De Entreetoets voor de leerlingen van groep 7
wordt op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 april afgenomen. De Entreetoets is een
mooie meting voor de aanloop naar groep 8.
Over het resultaat wordt ook een gesprek met
ouders gepland. Dan wordt er een globale denkrichting aangegeven wat betreft het VO en wat
ervoor nodig is om daar te komen.
Ook de meiden en jongens van groep 7 veel
succes bij het maken van de Entreetoets!

STUDIEMIDDAG
Op maandagmiddag 26 april staat een studiemiddag gepland. Alle groepen zijn dan om
12.30 uur uit.

KONINGSDAG
Dinsdag 27 april is het Koningsdag. Deze dag
zijn alle kinderen vrij.

MEIVAKANTIE
De meivakantie begint op vrijdag 30 april om
12.30 uur. Na twee weken vakantie hopen wij
iedereen weer uitgerust en gezond terug te zien
op maandag 17 mei. Wij wensen iedereen een
fijne vakantie!

SCHOOLBEZOEK
Op woensdag 24 maart kwam dhr. Gert Tissink
(directeur-bestuurder) bij ons op schoolbezoek.
Hij heeft hier een positieve indruk aan overgehouden. Enkele dingen die zijn teruggegeven
zijn:







Positieve ontwikkeling ten aanzien van de
aanpak van het thuiswerk
Goede communicatie vanuit school
Het onderwijsaanbod is actueel en voldoende van kwaliteit
De school kan maatwerk leveren
Herkenbare identiteit
Veilige en open sfeer

Leerlingen geven aan:

Er wordt minder gepest

De leerkrachten leggen goed uit en helpen
goed

Met laptops werken is fijn

Het nieuwe buitenspeelmateriaal wordt
gewaardeerd

SCHOOLVAKANTIES 2021-2022
KONINGSSPELEN
Vrijdag 23 april worden de
koningsspelen
gehouden.
Dit jaar doen wij ook weer
mee, al is het in een wat
aangepaste vorm. Voor alle
groepen worden activiteiten
gepland in en om school en de gymzaal. Hierbij
houden wij rekening met de regels die gelden.
Ondanks de beperkingen, hopen wij er een gezellige ochtend van te maken! De kinderen mogen verkleed in oranje, rood, wit of blauw naar
school komen. Er wordt door school gezorgd
voor eten en drinken.

Hieronder vindt u alvast de vakanties van het
volgende schooljaar, zodat u daar rekening
mee kunt houden bij het plannen van een vakantie:
Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober
Kerstvakantie: 27 december t/m 07 januari
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 04 maart
Goede Vrijdag: 15 april en 2e Paasdag 18 april
Meivakantie: 25 april t/m 06 mei
Hemelvaartsdag: 26 mei en aansluitend 27 mei
2e Pinksterdag: 06 juni
Zomervakantie: 25 juli t/m 02 september
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IC
De IdentiteitsComissie is uitgebreid met een
nieuw lid, nl José van Hemert. Gelukkig is de IC
nu weer voltallig. Op dit moment zitten daar de
volgende ouders in:
Dieneke den Hartog (voorzitter)
Alinda Duijzer
Metje-Marie van Ooijen
Christian Dijkhof
José van Hemert
Via deze weg een hartelijk welkom aan José. Wij
hopen dat je met veel plezier en enthousiasme
je in mag zetten voor de school en de kinderen!

OPROEP!!
Wij zijn op zoek naar handige vaders/moeders
die voor ons een muziekkar kunnen/willen maken. Nu wij steeds meer muziekinstrumenten
aanschaffen, willen wij graag een goede opbergplek maken. Wij hebben een foto gemaakt van
een voorbeeld zoals het zou kunnen. Uiteraard
zijn de materiaalkosten voor rekening van
school.
Bent u in de gelegenheid ons te helpen? Neem
dan contact met ons op door een telefoontje of
via info@wvobrakel.nl. Alvast heel erg bedankt!

OVERBLIJVEN
Door de omstandigheden van corona en de
maatregelen die daaruit voortkwamen, zijn wij
van lieverlee overgegaan op het continurooster.
Voor de trouwe overblijfouders toch een wat
aparte manier van afscheid nemen. In eerste
instantie was het niet de intentie en naarmate
de tijd verstreek is het continurooster een vast
gegeven geworden.
Via deze nieuwsbrief toch even een persoonlijk
woord aan alle ouders die tijdens de overblijfuurtjes zo bereidwillig, met enthousiasme en
liefdevol het overblijven hebben verzorgd. Mariëlle Pelle, Janine Kooiman, Bertine van Beek,
Jacobine van Gijn, Janine Haubrich, Marjenne
Dijkhof, Reinate van Leeuwen, Iona Canters,
Corina van der
Linden,
Dijkhof, Ellen RoPSALMEN
VAN
DE Henny
MAAND
za, Xandra van Tuijl, Marieke van Dalen, HanSTUDIEDAG
neke
vd Mooren, Chantal Kamping en Tineke
Bogers, ontzettend bedankt!
Ook Jacolien vd Zalm, heeft
zich als overblijfcoördinator
enorm ingezet om het hele
overblijven goed te laten lopen en te coördineren. Bedankt daarvoor Jacolien!

SCHOOLVOETBAL—groep 7 en 8
Van het organisatiecomité kregen wij het bericht
dat het schoolvoetbal dit schooljaar niet in onze
regio wordt georganiseerd i.v.m. de huidige coronamaatregelen en de onzekerheden rondom
het open zijn van de kantines en kleedkamers.
Erg jammer, wij hopen dat het volgend jaar
weer allemaal door kan gaan!

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
BUURTZORG JONG
In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u
een brief met meer informatie over de communicatie met Buurtzorg Jong. Aan scholen werd
de vraag gesteld deze info met ouders te delen.

NIEUWSBRIEF GGD
Af en toe stuurt Gerlinde Bax, onze jeugdverpleegkundige een informatiebrief met de vraag
die met onze ouders te delen. Ook deze brief
vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief, deze
keer gaat het over veiligheid in het verkeer.
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Nu er geen open dag kon worden gehouden, is
het lastig om de school een beetje onder de aandacht te brengen bij oriënterende ouders. Wij
hopen dat u daarin met ons mee wilt doen en
denken, mocht u toevallig ouders kennen.
Nu hebben wij ook een flyer gemaakt die wij willen gaan ophangen op wat openbare plaatsen.
Misschien dat u ons kunt helpen door ook een
poster op te hangen thuis of een flyer mee te
nemen om door de brievenbus te doen.
U kunt dit dan aangeven via de leerkracht of
info@wvobrakel.nl. Wij zorgen dan dat u een
poster/flyer ontvangt. Alvast ontzettend bedankt
voor uw medewerking!

BUITENSPEELGOED

PSALMEN VAN DE MAAND

Misschien heeft u het al via uw kind(eren) gehoord, maar onlangs hebben wij drie speelcontainers met speelgoed aangeschaft (kleuters,
midden– en bovenbouw). Dit materiaal wordt
gebruikt tijdens de pauzes. Het is mooi om te
zien hoeveel andere activiteit er ineens op het
schoolplein is te zien. Het idee kwam op, naar
aanleiding van de vragenlijst die door kinderen is ingevuld waarin
werd aangegeven dat ze
speelmateriaal misten.

De jarigen van deze maand zijn:
02-04
04-04
04-04
11-04
13-04

Stan Dijkhof, groep 5
Fedde Dijkhof, groep 3
Sem Ermstrang, groep 3
Julian van Baalen, groep 4
Nienke van der Zalm, groep 8

De psalmen die in april worden geleerd zijn:
Groep 0/1 en 2: psalm 121:1
Groep 3 en 4: psalm100:4; psalm 108:1;
psalm 116:1
Groep 5 t/m 8: psalm 42:5; psalm 48:6;
psalm 47:3

15-04
15-04
18-04
19-04
22-04
25-04
27-04
29-04

Bas Belder, groep 8
Sven van Elk, groep 2
Noor van der Linden, groep 4
Tim Grauss, groep 4
Ralph Vroegh, groep 0/1
Rens van der Linden, groep 6
Puck van der Linden, groep 0/1
Hannah Bronkhorst, 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:
Vrijheidslaan 94
5306 BN Brakel
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Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

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

