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Bijna aan het eind gekomen van het
schooljaar 2020-2021 past een
mooi gedicht van Chris Lindhout.
Kinderen, van God ontvangen en op
ons pad gekomen. Wij mochten ze
weer een beetje verder op weg
helpen in hun ontwikkeling en zij
hielpen ons door lief en leed.

Kind,
Ik bedank je voor dit jaar,
waarin we optrokken met elkaar.
Ik gaf je les en leerde van jou
genoot van je vrolijkheid.
enthousiasme en trouw.
Kind,
dank voor je glimlach,
als ik het even niet meer zitten zag,
want met jouw zorgeloosheid,
maakte jij toch nog een vrolijke
dag.
Kind,
ik zag niet je a-tje en c-tje en e-tje,
maar zag alleen jou en af en toe
een beetje,
zag ik mezelf in wat je deed en wat
je zei
en werd ik een beetje blij.
Kind,

Zoals gezegd zal juf Sarah na de
zomervakantie gaan werken op de
school in Gameren. Bedankt voor je
inzet tijdens de stage en nu als
leerkracht in groep 1. Veel succes
bij de nieuwe uitdaging!
Juf Mieke gaat na de zomervakantie in Kerkwijk werken. Zij gaat
daar een aantal dagen de kleutergroep vervangen. Wij begrijpen
haar keuze, maar zullen haar inzet
gaan missen. Bedankt voor alle
steun aan de leerkrachten, kinderen
en de school!

WELKOM
In juli en augustus hoopt een aantal
kinderen vier jaar te worden en dat
betekent de stap naar de basisschool. Na de vakantie hopen wij te
verwelkomen:
Juli
Jochem Langeveld en Kai Hansum.
Augustus
Feline de Vries en Robin Baijense.
Jullie zijn van harte welkom en wij
hopen dat jullie met veel plezier
naar onze school zullen gaan!

KAMP VUGHT

Belangrijke data:
ik bedank je
1 juli
je zat in mijn klas
Excursie kamp Vught , gr 7

Groep 7 gaat donderdag 1 juli op
excursie naar kamp Vught. Fijn dat
dit door kan gaan.

30 juni-2 juli
Schoolkamp groep 8

SCHOOLKAMP

5 juli
Groepsverdeling bekend
Week 28
Oudergesprekken
20 juli
Rapporten mee
21 juli
Afscheid groep 8
23 juli
Laatste schooldag t/m 5
september vrij

kind ik bedank je,
omdat je er was.

PERSONEEL
Afscheid
Juf Geerke neemt afscheid van onze
school. Na de zomervakantie gaat
ze fulltime werken in Nederhemert.
Wij bedanken juf Geerke voor haar
inzet bij de vervanging van het
zwangerschapsverlof van juf Tineke
en nu samen met haar groep 4 tot
de zomervakantie. Wij wensen de
juf heel veel succes bij haar nieuwe
fulltime baan!

Groep 8 gaat op schoolkamp! Gelukkig konden we dit, ondanks de
nog niet bekende maatregelen, zo
regelen dat het door kan gaan. Het
schoolkamp is van woensdag 30
juni tot en met vrijdag 2 juli. Zij
zullen drie dagen in en om Biezenmortel zijn, waar ze allerlei activiteiten zullen doen. Veel plezier allemaal! Dit schooljaar gaan juf Gerdien, meester Huig, juf Sarah, juf
Jolanda en dhr. Henk Jan mee als
begeleiding. Omdat juf Jolanda mee
gaat op kamp, zal juf Elly donderdag en vrijdag voor groep 2 staan.

GROEPSVERDELING 2021-2022
Op maandag 5 juli ontvangt u de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar. Gelukkig ziet
het er naar uit dat we het voor het komende
jaar weer ingevuld krijgen. We zijn daar blij en
dankbaar voor!

GASTLES BURGERSCHAP
Groep 8 krijgt op maandag 2 en dinsdag 3juli
gastlessen rondom burgerschap. Deze keer is
het een weerbaarheidstraining, ook als voorbereiding op de overgang van basisschool naar
Voortgezet Onderwijs.

OUDERGESPREKKEN
Zoals gezegd zijn in week 28 de oudergesprekken voor de kinderen uit de groepen 0/1 tot en
met 7. Deze keer zullen ze nog telefonisch of via
Teams worden gehouden. De uitnodiging wordt
verstuurd via Parro.
Op maandag 5 juli staat Parro vanaf 08.00 uur
open voor de ouders die meerdere kinderen op
school hebben. Vanaf 08.00 uur op dinsdagochtend 6 juli zal Parro open staan voor alle andere
ouders. U kunt dus zelf bepalen wanneer u een
gesprek wilt, dat geeft u aan via het rooster in
Parro. Hierbij geldt: hoe eerder u reageert, des
te meer keuze u nog heeft.

SCHOONMAAKAVOND
In de jaarplanning staat dat er op maandagavond 19 juli een schoonmaakavond wordt gehouden. Deze avond gaat niet door, wij laten
dit schooljaar het schoonmaakbedrijf en onze vaste schoonmakers de school een extra
schoonmaakbeurt geven. Wij
hopen in het nieuwe schooljaar
weer op uw steun te mogen rekenen.

RAPPORT
Op dinsdag 20 juli krijgen alle leerlingen van
groep 0/1 tot en met groep 7 hun rapport mee
naar huis.

AFSCHEID GROEP 8
Dinsdag 20 juli is de laatste schooldag voor de
leerlingen van groep 8. Op woensdag 21 juli zijn
ze op school om te trakteren en worden ze uitgezwaaid door alle leerlingen. Aan het eind van
de middag wordt er op school gegeten, samen
met de juffen en meester. Aansluitend is er de
afscheidsavond waarbij ouders van harte zijn
uitgenodigd om dit samen te vieren. Toch een
bijzonder moment, afscheid van een periode van
8 jaren op de basisschool.
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Voor de meeste leerlingen was dat op de Willem
van Oranjeschool. Voor sommige ouders zal het
de eerste keer zijn, voor anderen misschien wel
de laatste keer. Jullie hebben lief en leed met
elkaar gedeeld. Dank je wel dat wij jullie mochten leren kennen en onderwijzen, met als doel
genoeg bagage mee te geven om de volgende
stap te kunnen maken. Genoeg bagage, ook wat
betreft de verhalen uit de Bijbel en de gesprekken die erover zijn geweest. Jullie mogen weten
dat de Heere God met jullie mee gaat en ook op
de nieuwe school voor je wil zorgen!
Wij hopen dat wij met elkaar een
gezellige en mooie afsluiting zullen beleven. Vanwege de ruimte
wordt de afscheidsavond in het
gebouw van de Hervormde Kerk
gehouden, de Terp. Na afloop zal
er een informeel moment zijn op
het schoolplein onder het genot
van een hapje en een drankje. En daarna…..zwaaien wij jullie uit om jullie, na een periode van vakantie, veel succes te wensen de
nieuwe school!

LAATSTE SCHOOLDAG
Vrijdag 23 juli is de laatste schooldag voor de
kinderen uit groep 0/1 tot en met 7. Het is die
ochtend een gezellige ochtend. U hoort via de
leerkracht hoe deze wordt ingevuld.
Zoals gewoonlijk glijden de kleuters uit groep
0/1 en 2 aan het eind van de ochtend de vakantie in!

EINDEJAARSBRIEF
In de laatste week voor de zomervakantie ontvangt u de eindejaarsbrief. In deze brief kijken
wij terug op de ontwikkelingen in het afgelopen
jaar en is er een vooruitblik naar het volgende
schooljaar.

HULP GEVRAAGD!!
Aan het eind van een jaar wordt er altijd het een
en ander opgeruimd. Ook wij hebben dat gedaan. Nu staan er dus spullen op school die
staan te wachten om naar de stort te worden
gebracht. Zijn er vaders/moeders/opa’s/oma’s
die ons hierbij willen helpen? Het zou fijn zijn als
u een kar of aanhangwagen heeft, dan kan er
veel tegelijk mee. Mocht u ons willen helpen,
dan kunt u dat laten weten via info@wvobrakel.nl of door een telefoontje naar
school. Alvast ontzettend bedankt!

LOGOPEDIE
Helaas stopt de begeleiding van logopedie op
onze school. Vanwege bezuinigingen, heeft het
Spreekatelier moeten besluiten ook de locatie in
Brakel op te heffen. Betreffende ouders hebben
hier al bericht over ontvangen.

BIBLIOTHEEK
Het is een fantastisch initiatief vanuit de school
waar de kinderen echt iets aan hebben!
Er worden nog vrijwilligers gezocht, die willen
helpen bij het uitlenen van de boeken.
Het uitlenen is iedere woensdag van 09.30—
11.30/12.00 uur.
Vele handen maken licht werk! Dus als meerderen zich aanmelden hoeven wij maar een
paar keer per jaar. U kunt zich opgeven via
info@wvobrakel.nl of 0418672220. WIE DOET MEE?

SAMENWERKEN
Wij kunnen terugkijken op een mooie activiteitendag! Wij weten dat scholen verschillend zijn
omgegaan met de hantering van de regels, zo
ook het schoolreisje. Wij hebben ervoor gekozen het protocol te blijven volgen, wat van hogerhand is aangedragen. Op een gegeven moment moet je beslissingen nemen, gezien de
termijn van opzeggen. Omdat er op dat moment nog geen sprake was van versoepelingen,
hebben wij moeten annuleren. Toch wilden wij
graag iets doen voor de kinderen en zijn er andere ideeën uitgewisseld, passend binnen de
kaders. Wij hebben genoten van de blijde gezichten en het samenzijn met alle kinderen van
de school. Desondanks hopen wij natuurlijk volgend schooljaar weer gewoon op schoolreisje te
kunnen gaan. Wij bedanken de voetbalvereniging voor het gebruik van het voetbalveld voor
de groepen 5 t/m 8. Het was snel geregeld.
Mooi dat vereniging en school op deze prettige
manier samenwerken in het belang van de kinderen!

Hartelijke groet,
namens de ouders die al deelnemen.

STIMULANS LEESONDERWIJS
In de bijlage van deze nieuwsbrief, kunt u een
overzicht vinden van schoolactiviteiten die wij
hebben gedaan om het leesonderwijs aantrekkelijk te maken en kinderen te enthousiasmeren. Onze leescoördinator juf Gerlinde is de spil
van het geheel geweest. Wij kijken er met plezier op terug en geven het volgend jaar zeker
een vervolg. Van het geld wat wij hebben aangevraagd willen wij zoveel mogelijk kinderen
laten profiteren. Daarnaast wordt ook BOUW en
LETTERSTER ingezet voor kinderen die extra
hulp nodig hebben. Hierbij is een mooie verbinding met thuis, omdat ze daar thuis ook mee
oefenen. Ter oriëntatie hebben wij een demo
aangevraagd van Bereslim. Dit is de voorloper
van BOUW, zodat wij kinderen uit groep 1 t/m
3, indien nodig, ook extra kunnen laten oefenen
ter voorbereiding op het leren lezen. Ook bij dit
programma kan er thuis worden geoefend. De
begeleiding op school wordt gedaan door een
leerkracht, op dit moment is dat juf Nel.

PSALMEN VAN DE MAAND
De psalmen die in juli worden geleerd zijn:
Groep 0/1 en 2: herhaling van psalmen
Groep 3 en 4: psalm 133:1 en 133:4
Groep 5 t/m 8: psalm 124:4 en psalm 127:1

TOT SLOT
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het
toch wel bijzondere schooljaar. Er is veel nieuws
verspreid, er zijn veel dingen gedeeld. Bedankt
voor de fijne contacten en uw vertrouwen in de
school.
Wij wensen iedereen die bij onze school
betrokken is alvast een heel fijne zomervakantie toe en hopelijk TOT ZIENS in het
nieuwe schooljaar op maandag 6 september!
Juf Leonie, juf Jolanda, juf Alie, juf Gerlinde, juf Nel ,
juf Josette, juf Ellen, juf Nicole, juf
Marti, juf Tineke, juf Geerke, juf
Letty, juf Henriëtte, meester Huig,
juf Gerdien, juf Arinda, juf Mirella,
juf Mieke, juf Everdien & juf Trijnie

De jarigen in juli zijn:
1-7
1-7
3-7
4-7
4-7
7-7
10-7
12-7
14-7
14-7
15-7

Ynke Dijkhof, groep 7
Koen Langeveld, groep 2
Lisa Muilwijk, groep 4
Joris Grauss, groep 8
Zara de Vries, groep 2
Celeste van Genderen, groep 7
Eva Verhoeks, groep 2
Tess Vervoorn, groep 5
Nathan Ramp, groep 4
Thom van Selm, groep 2
Dinte Wahlbrinck, groep 6

19-7
21-7
21-7
25-7
26-7
28-7
28-7
29-7
31-7

Thomas Timmerman, groep 3
Niek de Vries, groep 6
Mink van Heusden, groep 0/1
Tess Kooijman, groep 7
Elise Wahlbrinck, groep 8
Rowin Canters, groep 2
Emmely v. Klooster, groep 3
Ties van Brakel, groep 0/1
Noor van Brakel, groep 3

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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