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Belangrijke data: 
 
9 juni 
knikkerkampioenschap-
pen 
 
10 juni 
Studiemiddag, vanaf 
12.30 alle groepen vrij 
 
Week 24 en 25 
Afname Eindtoetsen cito 
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Start blok kritische denk-
vaardigheden 
 
26 juni 
Volgende nieuwsbrief 
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In dit nummer: 

Lio-stage 
Week 22 is de laatste week dat juf 
Sarah LIO-stage loopt in groep 8. 
Ze  rondt dit met een positieve sta-
gebeoordeling af, gefeliciteerd! Dat 
betekent dat ze die week voor het 
laatst voor groep 8 zal staan. Mees-
ter Huig en juf Gerdien zullen dan 
weer les gaan geven. Juf Sarah, 
bedankt voor je inzet en de manier 
waarop je deel van het team bent 
geweest.  
 
Tot aan de zomervakantie zal ze bij 
ons op school nog op maandag en 
vrijdag voor groep 0/1 staan en op 
dinsdagochtend de werkdrukver-
lichting van enkele leerkrachten 
doen. Wij zijn daar erg blij mee, 
dan is dit tot de zomervakantie 
mooi ingevuld.  
 
Stage 
Ook juf Rhodé loopt deze week haar 
laatste stageweek. Deze keer is dat 
in groep 5. Zij is derdejaars en gaat 
volgend schooljaar haar lio-stage 
lopen. Ook juf Rhodé willen wij be-
danken voor haar inzet. Ook tijdens 
de periode van de Lockdown heeft 
zij haar steentje bijgedragen bij de 
opvanggroep. Wij wensen haar nog 
een goede week op de Willem van 
Oranjeschool en wensen haar alvast 
een mooie LIO-stage toe! 
 
Opleiding juf Gera  
Zoals u weet, geeft juf 
Gera iedere dinsdag 
muziekles in de groe-
pen 3 t/m 8. Voor de 
leerkrachten van groep 
0/1 en 2 is ze beschik-
baar voor vragen en 
ideeën. Tot nu toe zijn 
dit stagedagen geweest. Ook aan 
haar stagedagen komt binnenkort 
een eind. De lessen gaan in ieder 
geval tot de zomervakantie door en 
wij zijn al in gesprek over het ko-
mende jaar. Juf Gera, ontzettend 
bedankt voor het enthousiasme en 
de inzet voor het muziekonderwijs. 
Ook tijdens de Lockdown zijn er 
zelfs thuislessen aangeboden voor 
muziek.  Wij hopen op een vervolg 
in het nieuwe schooljaar.  

Zwangerschapsverlof 
Vanaf dinsdag 15 juni gaat het ver-
lof van juf Gerlinde in. Tot die tijd 
werkt ze nog buiten de groep. Wij 
wensen haar een goede tijd toe en 
hopen te zijner tijd op een mooi 
bericht!  
 
Juf Josette 
Juf Josette is haar stage als onder-
wijsassistent begonnen in groep 
0/1 en 2 op maandag t/m woens-
dag. Wij zijn heel erg blij, dat het 
van twee kanten goed bevalt. Van-
af maandag 7 juni gaat ze meer 
uren werken. Vanaf dat moment is 
ze iedere ochtend aanwezig in 
groep 0/1 en 2. Met deze inzet 
kunnen wij de kleuters nog meer 
individuele aandacht geven.  

PERSONEEL 
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PROMOTIEFILMPJE 

Woensdag 23 juni staat de laatste werkplaats-
ochtend gepland. Ook deze keer zullen wij het 
nieuwe blok niet starten met een werkplaats-
ochtend in verband met de geldende regels.  
Het laatste blok van dit schooljaar staat in het 
teken van de kritische denkvaardigheden. De 
kinderen krijgen opdrachten aan de hand van 
Acadin waar ze tijdens de speel-
werkles of het zelfstandig werken 
mee aan het werk gaan. De leer-
krachten observeren dan het pro-
ces en resultaat. Wij hopen vol-
gend schooljaar de blokken weer 
te kunnen starten met een werk-
plaatsochtend.  

EINDTOETSEN CITO 

De schoolarts en schoolverpleegkundige van de 
GGD volgen samen met ouders de groei en ont-
wikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een 
aantal vastgestelde contactmomenten. Op korte 
termijn zal de jeugdverpleegkundige ook weer op 
school komen voor controles. Hierover hebben 
desbetreffende ouders bericht thuis ontvangen. 
In het belang van de ontwikkeling van uw zoon/ 
dochter is het fijn als de groepsleerkracht en de 
jeugdverpleegkundige informatie kunnen uitwis-
selen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan 
kunt u dit via de mail voor donderdag 3 juni 
a.s. bij de groepsleerkracht aangeven.   

POEZIEWEEK 

In week 24 en 25 worden de Eind-toetsen van 
CITO  afgenomen in de groepen 3 t/m 8. De 
resultaten zullen worden besproken tijdens de 
oudergesprekken die in week 28 gepland staan.   
In die week worden ook de gesprekken met de 
ouders van groep 0/1 en 2 gehouden. Hierbij 
zullen de Leerlijnen van Parnassys centraal 
staan.  

DENKVAARDIGHEDEN 

In de jaarplanning staat de schoolreis voor 
groep 0/1 t/m 7 gepland op donderdag 24 juni. 
Zolang de huidige maatregelen gelden, kunnen 
wij de schoolreis niet door laten gaan. Groepen 
zouden dan gemengd worden. Wij zoeken naar 
een leuk alternatief.  

De periode van maandag 17 t/m woensdag 27 
mei stond in het teken van de poëzieweek. 
Het thema van de poëzieweek was ‘SAMEN’. Alle 
groepen ontvingen een cadeaupakket met daarin 
een poëziebundel, een opdracht voor de gedich-
tenwedstrijd en een les die de leerkracht die 
week kon geven.  
In de verschillende groepen stonden diverse vor-
men van poëzie centraal: een limerick, een son-
net, een elfje, een naamgedicht etc. Zo hebben 
de kinderen geleerd dat er verschillende soorten 
gedichten zijn en konden ze hier in de gedichten-
bundels ook over horen. 
De kinderen moesten ook allemaal een gedicht 
schrijven voor de wedstrijd. Op de website kunt 
u de winnende gedichten, per groep, zien.  

JEUGDVERPLEEGKUNDIGE—GGD 

LENTEMARKT 
Helaas kan de lentemarkt ook dit schooljaar  
niet doorgaan vanwege de maatregelen die nog 
gelden. Wij missen dit persoonlijk en informele 
contact met de ouders en hopen dat volgend 
schooljaar dit soort activiteiten weer gewoon 
plaats kunnen vinden.   

Op donderdag 27 mei stonden de vloggers Finn 
en Ninte al vroeg bij school om zich voor te be-
reiden. Een leuke, maar ook spannende dag, 
want de opname voor het promotiefilmpje stond 
gepland.  
Wat is het een leuke dag  
geworden! In iedere groep  
was wel iets te zien en te  
horen. Zelfs ouders en  
een oud-leerling hebben  
een bijdrage geleverd.  
Hopelijk ontvangen wij  
straks een mooi resultaat,  
u hoort daar uiteraard  
nog meer over.  

STUDIEMIDDAG 

Donderdagmiddag 10 juni staat de laatste stu-
diemiddag gepland. Alle kinderen zijn dan om 
12.30 uur vrij. Tijdens deze middag zullen wij 
als team o.a bespreken hoe wij de extra gelden 
gaan inzetten voor de komende jaren.  

SCHOOLREIS 

KNIKKERKAMPIOENSCHAPPEN 

Op woensdag 9 juni wordt de voorronde gehou-
den van de Bommelerwaardse knikkerwedstrijd 
voor de kinderen uit Brakel. De finale is op 23 
juni in Zaltbommel. Doen jul-
lie mee? De wedstrijd wordt 
op ons schoolplein gehouden, 
dus er kan al goed geoefend 
worden! Kinderen kunnen 
worden aangemeld via 
www.bommelerwaardbeweegt.nl. 
  



Pagina 3 

 Het niveau van de gedichten was erg hoog en 
het was dan ook zeer moeilijk om per groep een 
winnaar te kiezen. Er zijn zeker dichters in spé 
aanwezig in de school, wie weet horen wij daar 
in de toekomst nog meer over. 
 
Voor groep 7 en 8 was er een escaperoom ge-
maakt rondom het thema ‘SAMEN’ en het had 
natuurlijk ook te maken met poëzie. Door mid-
del van het oplossen van diverse opdrachten 
konden ze achter de juiste code komen om te 
ontsnappen.  
 
Het was een leuke en leerzame poëzieweek en 
wij hopen volgend jaar weer mee te doen met 
een nieuw thema en nieuwe lessen. 

PSALMEN VAN DE MAAND 

 
De jarigen van deze maand zijn: 
 
05-06 Maarten van der Zalm, groep 4 
06-06  Jasmijn Mans, groep 6 
06-06 Manuel Kamsteeg, groep 2 
07-06 Liza Duijzer, groep 0/1 
11-06   Djayvey Ferket, groep 4 
17-06 Jelte van Hemert, groep 0/1 
18-06 Mats Hus, groep 4 
21-06  Teun van der Zalm, groep 5 
23-06 Emmy Kooijman, groep 7 
24-06   Lindsey Schreuders, 2 
 
 
 
 

 
 
 
25-06 Stijn van Wijk, groep 8  
25-06 Joppe Grauss, groep 3 
25-06   Maarten de Bruijn, groep 7 
26-06 Matthias van der Klooster, groep 0/1 
27-06  Teun Broere, groep 7 
27-06  Cas van Dalen, groep 6 

 
 
 
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 

 
Groep 0/1 en 2: psalm 25:2 
Groep 3 en 4: psalm121:1; psalm 122:1 
Groep 5 t/m 8: psalm 119:17; psalm 121:1;  
                         psalm 122:1 

RUILEN LEESBOEKEN 

Aangezien het ruilen van boeken best goed gaat 
en wij zuinig zijn op de ouders die zich hebben 
aangemeld als hulp bij het uitlenen, hebben wij 
besloten dat wij voortaan op woensdag tijd in-
plannen om de boeken om te ruilen in de 
schoolbibliotheek. Dat betekent dat de kinderen 
die een boek willen ruilen, deze op woensdag 
mee naar school moeten nemen. Binnenkort 
ontvangen alle leerlingen een linnen tas. Het is 
de bedoeling dat in deze tas de boeken worden 
vervoerd van school naar thuis. Dit is voor het 
behoud van de boeken, zeker omdat het toch 
een behoorlijk grote uitgave is geweest en wij 
daar nog veel kinderen van willen laten genie-
ten.  

Nationaal Programma Onderwijs 

De afgelopen periode is er gewerkt aan het opstel-
len van een document in verband met de extra 
gelden die iedere school in het nieuwe schooljaar 
ontvangt.  
 
Hoe dit wordt ingevuld, is aan de scholen zelf. Wel 
worden er aan de hand van een Menukaart be-
paalde kaders aangegeven, waarbinnen iedere 
school genoeg ruimte heeft voor de invulling. De 
menukaart geeft mogelijke interventies aan waar 
scholen mee aan de slag kunnen gaan. Deze inter-
venties zijn samengevat in 6 doelgebieden: meer 
onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, soci-
aal-emotionele en fysieke ontwikkeling, ex-
ecutieve functies, inzet van personeel en facili-
teiten/randvoorwaarden.  
 
Wij werken een plan uit aan de hand van het 
Schoolprogramma in Werken Met Kwaliteit (WMK). 
Eerst hebben wij een nul-meting gemaakt op basis 
van de resultaten op cognitief en sociaal-
emotioneel gebied.  
Deze nulmeting is gedaan op basis van de afgelo-
pen twee jaar. Vervolgens zijn directie, IB-er en 
het MT aan de slag gegaan met de analyse van 
deze gegevens. Tussentijds is er binnen het team 
geïnventariseerd op welke manieren het geld op 
een goede wijze kan worden ingezet. Het advies 
is, om vooral zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
beleidsplannen.  
 
Op de komende studiemiddag gaan wij met elkaar 
in overleg om het plan concrete vorm te geven. 
Wij houden u op de hoogte. 


