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Omdat de familie Ten Boom uit Haarlem in
de oorlog Joden hielp met geld, bonkaarten
en spullen en zelfs Joodse mensen in hun
huis liet onderduiken, werden ze op een dag
door de Duitsers gevangen genomen. Soldaten met geladen geweer brachten hen naar
de gevangenis. Vader ten Boom die al hoogbejaard was, stierf al spoedig, maar Corrie
en Betsy, twee ongetrouwde dochters werden naar Duitsland afgevoerd. Ze kwamen in
een vreselijk kamp terecht, een concentratiekamp.
In lange rijen stonden de gevangenen te
wachten tot ze door de controle konden.
Vrouwen en mannen apart.
‘Lieve Heere Jezus,’ dacht Corrie, ‘We moeten alles afgeven. Dus ook mijn Bijbeltje en…
Betsy’s warme vest. Ze zal het missen, want
haar gezondheid is zwak. O, Heere, help me
toch. Ik zou ook graag het vitamineflesje bij
me willen houden. Het eten is hier vast heel
slecht…’
Voetje voor voetje naderden ze de kampbewaarsters. Corrie lette goed op. Elke gevangene moest haar kleren uitdoen en dan een
kampjurk aandoen met een nummer op de
rug. Zo konden ze natuurlijk niets meesmokkelen. Toch hielp de Heere Corrie om de
Bijbel, het vestje en de vitaminen het kamp
binnen te krijgen. Weet je hoe? In de ruimte
waar ze zich moesten uitkleden, stond een
laag, vies bankje. Aan de onderkant zaten
kakkerlakken en spinnen. Daar trok Corrie
zich niks van aan. ‘Vlug, Betsy,’ fluisterde
ze, ‘Geef je vestje hier.’ Ze wikkelde haar
Bijbel en het vitamineflesje erin en verborg
het in het allerverste hoekje. Nadat ze door
de controle heen waren gegaan en ze zich
weer mochten aankleden, haalde ze het pakje weer tevoorschijn. Ze stopte het onder
haar wijde kampjurk. ‘Heere Jezus, laten ze
het niet merken!’ bad ze zacht. Haar hart
bonsde in haar keel. Zo passeerden ze de
controle. En… het lukte! Wat een wonder! De bewaaksters merkten het niet.
Deze binnengesmokkelde Bijbel werd tot
steun voor vele vrouwen, doordat Corrie er
’s avonds uit voorlas als er geen controle
was. Hier, daar en overal begonnen straaltjes hoop door te werken in de harten van de
arme gevangenen.
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PERSONEEL
Wisselingen
In de nieuwsbrief van april was al
informatie gegeven over de wisseling in groep 4 en 0/1. Wij vinden
het fijn dat juf Tineke na een periode van verlof weer in ons midden
zal zijn!

Geboorte
Blij nieuws bij juf Ellen en haar man
Benjamin. Op 5 april werd hun
dochter Yfke geboren. Een zusje
voor Fiene, die vast heel trots is.
Gelukkig mocht alles goed gaan en
gaat het voorspoedig met de juf en
Yfke. Tijdens de digitale studiemiddag mochten wij als team haar al
even bewonderen. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst bij
de opvoeding!

SCHOOLBIBLIOTHEEK
Wat een geweldig gezicht was dat
afgelopen maandagochtend. Om de
beurt liepen de leerlingen van alle
groepen richting de bibliotheek met
al die mooie en nieuwe boeken.
Wat moesten ze nu kiezen? Een
prentenboek, een spannend leesboek een informatief boek, etc.
De kinderen werden begeleid door
Xandra onze trouwe coördinator
van de bibliotheek en Hanneke. Zij
hielpen hen zoeken en scanden de
boeken in. Vervolgens gingen de
kinderen weer al pratend en kijkend
terug naar de klas.
De voorbereiding heeft veel tijd en
energie gekost, zeker van juf Gerlinde, maar het resultaat mag er
zijn, wij zijn er trots op!
Het is de bedoeling dat iedere
groep wekelijks een vast moment
heeft waarin kinderen die een boek
uit hebben hun boek kunnen ruilen.
De kinderen uit groep 0/1 en 2 mogen 2 prentenboeken mee naar huis
nemen en de kinderen uit groep 3
t/m 8 mogen 1 boek voor thuis en
1 boek voor in de klas.
Na de meivakantie ontvangen alle
kinderen een stoffen tas. Deze tas
is speciaal voor het vervoeren van
de boeken van school naar huis.
Wij hopen dat u met ons meedenkt
en uw kind(eren) erop wijst er netjes mee om te gaan.
Als de boeken weer op school worden ingeleverd, zullen de boeken
gecontroleerd worden voordat ze
weer in de kast gaan.

MEIVAKANTIE
In verband met de meivakantie is er van maandag 3 t/m vrijdag 14 mei geen school. In deze
periode vieren wij ook Hemelvaartsdag op donderdag 13 mei. Maandag 17 mei hopen wij iedereen weer te begroeten. Fijne vakantie!

POEZIEWEEK
Na de meivakantie starten wij
met de poëzieweek. Juf Gerlinde heeft daar al de nodige
voorbereiding voor getroffen.
Iedere groep ontvangt maandagmorgen 17 mei een cadeaupakket als start van de
poëzieweek. In dit pakket zit
een brief aan de klas, een uitleg van een poëziesoort, een poëzieboek of bundel en een lessuggestie.
Die week is het de bedoeling dat er in de groepen 3 t/m 8 ten minste 2 lesmomenten in het
rooster worden gepland om aandacht te besteden aan poëzie. Het ene moment is een uitleg
over een poëziesoort met daarbij een schrijfles
voor de gedichtenwedstrijd. De andere les is
een poëzieles.
In elke groep zal een wedstrijd gehouden worden. Iedere groep heeft een specifiek soort poëzie en in die stijl gaan de kinderen de gedichten schrijven. Die gedichten worden verzameld
op dinsdag 25 mei door juf Gerlinde. Dan zal zij
de gedichten jureren en de winnaar per groep
bekend maken. Voor de winnaars is er een leuke toepasselijke prijs.

PROMOTIEFILMPJE
Donderdag 27 mei wordt er gefilmd met als doel
een indruk te geven van een schooldag, inclusief
het onderwijs en de activiteiten die wij zoal doen.
Twee leerlingen zullen al vloggend
de kijker iets vertellen over wat ze tegenkomen
in de verschillende groepen. Het filmpje wordt op
de website gezet, om zo oriënterende ouders een
kijkje achter de schermen te geven. Op deze wijze proberen wij onze school
op een iets andere wijze onder de aandacht te brengen.
Bij de opname zullen wij rekening houden met wat u
via het privacy formulier
heeft aangegeven wat betreft het plaatsen van foto’s
etc.

WONDERLIJK GEMAAKT
In de periode van de meivakantie tot de zomervakantie gaan wij in alle groepen lessen aanbieden uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Deze
lessen beogen een gezonde seksuele vorming.
Het gaat onder andere om de ontwikkeling van
het zelfbeeld, het aanleren van sociale normen
(wat doe je wel en wat niet), het werken aan
weerbaarheid (ja- en nee- zeggen) en er is aandacht voor relaties/vriendschap, liefde en trouw.
Mocht uw kind misschien met vragen of opmerkingen thuis komen, dan weet u ervan. Als u zelf
vragen heeft, kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

SCHOOLFOTOGRAAF
Donderdag 20 mei staat gepland dat de schoolfotograaf op school komt. Dit is nog niet bevestigd. Mocht het niet doorgaan,
dan krijgt u hier bericht over.
Dit schooljaar worden alleen
groepsfoto’s gemaakt.

PINKSTEREN
Zondag 23 mei is het Pinksteren. Het feest dat
wij denken aan de uitstorting van de Heilige
Geest. Een bijzondere belofte die de Here Jezus
aan zijn discipelen gaf. Ze hoefden het werk niet
alleen te doen. Ze moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest, die hen zou helpen bij het werk wat hen wachtte: vertellen van
Hem! In dat licht mogen ook wij nog steeds iets
doorgeven van Zijn liefde aan de mensen om
ons heen en verder weg. Alle kinderen zijn op
maandag 24 mei vrij.
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BUITENSPEELGOED AANGEVULD
Zoals u weet hebben wij buitenspeelgoed aangeschaft voor alle groepen. Nu wij het continurooster draaien, wordt het overblijven niet meer gedaan door overblijfouders, maar door de leerkracht zelf. Aangezien wij hier langzaam naar
toe zijn gegroeid, stond er nog geld op de rekening van het overblijven. Dit geld is inmiddels
besteed door het speelgoed voor alle groepen
wat aan te vullen met extra materiaal. Het was
ook al de bedoeling om
hier speelgoed van
te kopen, maar nu kunnen
alle kinderen gebruik maken van het materiaal.

KNIKKERKAMPIOENSCHAPPEN

(VOOR)LEZEN—TIPS

Alvast een vooraankondiging van de Bommelerwaardse knikkerwedstrijd die voor de kinderen uit Brakel wordt gehouden op woensdagmiddag 8 juni. De finale is op 23 juni in Zaltbommel. Doen jullie mee? De wedstrijd wordt op
ons schoolplein gehouden, dus er kan al goed
geoefend worden!

DENKVAARDIGHEDEN
Na de meivakantie starten wij met het blok van
de creatieve vaardigheden. Helaas kan er nog
steeds geen werkplaatsochtend worden gehouden. Toch houden wij de lijn aan die wij hebben
ingezet, zij het in iets aangepaste vorm.
Vanaf de meivakantie krijgen de kinderen opdrachten die het creatief denken stimuleren.
Wij doen dit aan de hand van het programma
Acadin waar wij onlangs mee zijn gestart. De
kinderen werken hieraan
tijdens
het
zelfstandig
werken (de weektaak) en
de speel-/werkmomenten
bij de kleuters. De leerkrachten zullen deze vaardigheid bij de leerlingen
observeren en begeleiden.

Voorlezen is belangrijk voor de woordenschat
van uw kind, zorgt voor plezier, ontspanning,
inspiratie en soms ook voor troost. Maar hoe
pak je dat aan als ouder? Welke kinderboeken
zijn geschikt om voor te lezen? Diverse tips
(ook van andere ouders!) op een rijtje zijn te
vinden in de bijlage. Daarnaast vindt u ook een
voorleesbingo. De vakantie staat voor de deur,
een mooie start! Veel (lees)plezier met elkaar!

PSALMEN VAN DE MAAND
Groep 0/1 en 2: psalm 136:1
Groep 3 en 4: psalm116:10; psalm 118:1
Groep 5 t/m 8: psalm 119:3; psalm 118:8

De jarigen van deze maand zijn:
03-05
04-05
05-05
06-05
08-05
11-05
13-05
14-05
15-05
15-05

Roel van Rangelrooij, groep 3
Jari van der Zalm, groep 0/1
Arjan Verhoeven, groep 5
Leah Koenen, groep 0/1
Olivier Wyciszkiewicz, groep 4
Mariv de Ruiter, groep 3
Norah Wahlbrinck, groep 4
Efra de Ruiter, groep 5
Nils Dijkhof, groep 5
Malou Ermstrang, groep 8

18-05
19-05
23-05
31-05

Ninte Bogers, groep 6
Elena Baas, groep 0/1
Emma Duijzer, groep 3
Bent van der Zalm, groep 5

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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