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God zorgt voor Noach
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Een grote ark moet Noach bouwen,
want er komt straks een watervloed.
Veel jaren werkt hij, vol vertrouwen.
God zegt hem, hoe het worden moet.
Er komen heel veel dieren in.
Ook Noach zelf, met zijn gezin.
Wel veertig dagen stroomt de regen.
God zorgt voor Noach al die tijd.
Het water is wel hoog gestegen,
maar in de ark is veligheid.
En als de duif een takje haalt,
weet Noach dat het water daalt.
Na maanden gaat de deur weer open.
Gods trouwe zorg is wonderbaar!
De dieren zijn ook weggelopen,
en Noach bouwt een dankaltaar.
Kijk jij eens vaker naar omhoog,
dan zie je soms Gods regenboog!
Ik mag met Noach dankend doorgaan.
Gods zegen zie ik overal,
En God beloofde dat Hij voortaan,
voor de seizoenen zorgen zal.
Want God is trouw en Hij is goed,
zodat ik vaker danken moet!

PERSONEEL en STAGE
Dit schooljaar loopt juf Louisa
Satter stage op onze school. Zij is
eerstejaars student aan de Driestar. Juf Louisa start in november
in groep 4 en zal vervolgens
steeds in blokken van twee weken
in verschillende groepen stage lopen. Van harte welkom!
Naast deze stage zijn er met regelmaat leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs die graag meer willen weten over werken in het onderwijs. Wij willen graag meewerken aan het enthousiasmeren van
jonge mensen voor het mooie beroep van juf of meester. Zeker in
deze tijd van groot tekort heel erg
belangrijk.

WELKOM
In november hopen de volgende
kinderen vier jaar te worden:
1 november: Luuk
3 november: Marcell
9 november: Imre
13 november: Edith
23 november: Lieke
Welkom bij ons op school. Wij hopen dat jullie met veel plezier naar
school zullen gaan en wensen jullie
een fijne en leerzame tijd toe!

ZENDING
Samen maken wij het verschil voor
kinderen die opgroeien in armoede.
Want wij zijn verbonden door
Woord en Daad.
Het sponsorprogramma van deze
organisatie bestaat 45 jaar.
De Willem van Oranjeschool sponsort deze vier kinderen.
• MARK JOHN
• LISBETH YOHANA
• ESTHERE
• GNON ANISSA
Mogen ze ook nu weer op ons rekenen? In elke groep staat een
spaarbusje waar de kinderen op
maandag geld in kunnen doen. Met
dit geld kunnen deze kinderen naar
school en ontvangt ook hun familie
steun.
Alvast hartelijk bedankt!

DANKDAG
Op woensdag 3 november is het dankdag voor
gewas en arbeid. Wij vieren dit samen met de
kinderen op school. Daarvoor gebruiken wij het
thema wat door de HGJB wordt aangereikt. Dit
schooljaar is het thema:
‘Dankend doorgaan’
Op dinsdag 2 november komt dhr. Den Toom
een bezoek brengen in één van de bovenbouwgroepen. Hij leidt de kinderdienst op woensdagmiddag in de Hervormde kerk in Brakel en
wil graag in gesprek gaan met de kinderen op
school over danken, als
voorbereiding
op
de
dienst. Deze samenwerking loopt al jaren en is
heel prettig. Mooi om als
kerk en school zo verbonden te mogen zijn.

OUDERAVOND - interactief
voorlezen
‘Nog een keer!’
Hoe vaak zegt een kind dat niet als je een
boek hebt voorgelezen. Of ‘nu deze’, en het
volgende boek wordt van de stapel gepakt.
Ademloos luisteren en kijken naar de mooie
platen.
Dat gebeurt bij ‘gewoon voorlezen’, maar er is
ook ‘interactief voorlezen’. Bij deze manier van
voorlezen betrek je kinderen meer bij het
boek. Je doet dat door ze uit te lokken om over
het boek te praten, mee te denken en te spelen met materialen die bij het boek horen.
Daardoor groeit hun taalontwikkeling, vooral
wat betreft woordenschat en begrijpend luisteren. Wist u dat kinderen die elke dag 15 minuten voorgelezen worden een 4x zo grote woordenschat hebben als kinderen die niet voorgelezen worden. Interactief voorlezen? Dat klinkt
mooi, maar hoe doe je dat?
Wij organiseren daarom op woensdagavond
10 november een avond waarop u aan de
hand van prentenboeken een workshop over
interactief voorlezen kunt volgen.
Leesadviseur Vrouwke Klapwijk (die ons heeft
geadviseerd bij het inrichten van onze bibliotheek) komt ons die avond wegwijs maken in
het hoe, wat en waarom van interactief voorlezen. Ze neemt een heleboel prentenboeken
mee en vertelt aan de hand van voorbeelden
hoe je meer uit een (prenten)boek kunt halen.
Om een beetje in te kunnen schatten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, vragen wij
of u vooraf wilt aangeven of u van deze uitnodiging gebruik maakt.
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Dat kunt u doen via info@wvobrakel.nl.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom en om 19.45
uur starten wij met het programma. De avond
duurt maximaal 1 1/2 uur.
Als team en directie realiseerden wij ons tijdens
de afgelopen studiemiddag weer des te meer
hoe belangrijk lezen is. Kinderen hebben handvaten nodig om goed te kunnen (leren) lezen.
Deze handvaten geven wij op school tijdens het
leesproces en bij de borging van het lezen. Ook
thuis kunt u daarin mee doen door kinderen te
stimuleren en zelf voor te lezen.
U bent van harte welkom!

INLOOPMOMENT groep 0/1 en 2
Woensdag 10 november is er weer een inloopmoment tussen 08.20 - 08.35 uur voor de ouders van de kinderen uit groep 0/1 en 2. Er is
dan vrijblijvend gelegenheid even in het lokaal
van uw kind te kijken. Wij stellen het erg op
prijs als u rekening wilt houden met elkaar en
met de ruimte.

LUIZENCONTROLE
Na iedere vakantie komen de luizenmoeders
controleren. In verband met Dankdag is het de
tweede week na de vakantie op woensdag 10
november.

HERFSTSIGNALERING groep 3
In week 46 wordt de herfstsignalering afgenomen in groep 3. Wij nemen de toets af om:






een gedetailleerd beeld van de leesontwikkeling van alle leerlingen te krijgen
leerlingen die problemen met de
fonologische vaardigheden hebben
vroegtijdig in kaart te brengen
leerlingen die moeite hebben met (de automatisering van) de klanktekenkoppeling vroegtijdig in kaart te
brengen
leerlingen die moeite hebben met de elementaire leeshandeling vroegtijdig in
kaart te brengen.

BURGERSCHAPSKUNDE

CULTUUR EDUCATIE

Wij vinden het belangrijk om in gesprek te zijn
met de leerlingen over allerlei dingen waar ze
mee te maken hebben of krijgen. Op dinsdag
16 november komen mensen van bureau HALT
een voorlichting geven over vuurwerk en gaan
ze in gesprek over de jaarwisseling.

Groep 8 brengt vrijdag 26 november een bezoek aan Slot Loevestein. Zij volgen daar een
educatieve les met als thema “Nederland waterland”.
In deze educatieve museumles maken de leerlingen kennis met het rivierengebied. Ze ontdekken waarom Loevestein juist hier is gebouwd. Water als vriend en vijand staat centraal. De leerlingen gaan op verkenning in een
middeleeuws kasteel: waarom werd het kasteel
juist hier tussen de rivieren gebouwd? Is het
water een vriend of vijand? Samen bouwen zij
het Munnikenland op. Er worden proefjes gedaan om te kijken wat er gebeurd als rivieren
meer of minder ruimte krijgen. En wat moet je
doen om droge voeten te houden? Na het bezoek weten de leerlingen dat water en rivieren
voor- en nadelen hebben. Tijdens het bezoek
hebben de leerlingen gezien / ervaren welke
maatregelen er voor zorgen dat Nederland droge voeten houdt. Deze les sluit aan bij de doorlopende lesmethode ‘Reizen in de Tijd’, thema
‘Wie ben ik?’ en de les ‘Mijn huis staat in…

Wij hopen zo dat kinderen zich meer bewust
worden van keuzes maken en verantwoordelijkheid.

OUDERCONTACTEN/-GESPREKKEN
Groep 3—herfstsignalering
De ouders van de leerlingen uit groep 3 ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een
gesprek met de leerkracht(en) over de herfstsignalering. Deze gesprekken zijn op maandag
29 en dinsdag 30 november.
Groep 0/1 en 2—oudergesprekken
Op maandag 29 en dinsdag 30 november worden ook de oudergesprekken gehouden met de
ouders van de leerlingen uit groep 0/1 en 2.
Deze gesprekken gaan over de Leerlijnen
waarmee de leerkrachten de leerlingen volgen.
Betreffende ouders krijgen via de leerkracht
(en) een uitnodiging.
Groep 4 t/m 8—inloopmoment
Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken gevoerd en huisbezoeken afgelegd. In februari staan de volgende
oudergesprekken gepland. Mocht u toch nog
graag even contact hebben met de leerkracht
(en) door middel van een gesprek, dan is hier
vrijblijvend gelegenheid voor op woensdagmiddag 17 november tussen 13.00 en 14.00 uur.
Mocht u hier gebruik van willen maken, dan
moet u zich vooraf aanmelden (per mail/
persoonlijk) bij betreffende leerkracht(en), zodat zij een rooster kunnen maken. Dit kan tot
uiterlijk vrijdag 12 november 08.00 uur.
Het kan ook zijn dat de leerkracht graag een
gesprek met u wil. Hiervoor wordt dan contact
met u opgenomen. Hoort u niets, dan is een
gesprek wat school betreft niet nodig.

WERKPLAATSOCHTEND
De volgende werkplaatsochtend wordt gehouden op vrijdag 19 november. Deze keer krijgen
die kinderen opdrachten die
de kritische denkvaardigheid
aanspreken.

SCHOOLORKEST
Wat een animo is er voor deelname aan het
schoolorkest! De aanmeldingen hebben ons
echt verrast. Hieraan kunnen wij merken dat
muziek veel kinderen aanspreekt en dat wij hier
als school een mooie bijdrage in kunnen leveren.
Carolina, juf Gera en juf Trijnie gaan nu inventariseren. Vervolgens worden de instrumenten
aangeschaft en kunnen wij starten met het oefenen. Dat zal dus niet op dinsdag 2 november
zijn, zoals eerder is aangegeven. Zodra het van start
kan gaan, worden betreffende ouders hiervan op
de hoogte gesteld. Het oefenen is iedere dinsdagmiddag van 14.45—15.30
uur.

SCHOOLONTWIKKELING
Je bent als school steeds in ontwikkeling. Nieuwe dingen worden aangereikt of verplicht gesteld door het ministerie. Als team ben je
steeds in gesprek over het onderwijs dat wordt
gegeven, de visie of het beleid. Indien nodig
pas je aan of stel je bij. Bij die ontwikkeling zijn
de vaardigheden van de leerkracht van groot
belang. Om te blijven werken aan die kennis en
vaardigheden volgen wij (na)scholing. Soms is
dit vanuit de stichting aangestuurd, soms passend bij het lesaanbod op de school of bij de
behoeften van leerling en/of leerkracht. Aan de
hand van de nieuwsbrieven nemen wij u mee in
dit proces.
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SCOB –academie
Over het hele schooljaar zijn SCOB-academies
gepland. Deskundigen geven op zo’n moment
informatie over een bepaald thema. Enkele thema’s die dit schooljaar aan de orde komen zijn:

Het werken in hoeken (onderbouw)

ICT

Communicatie met ouders

Gedrag bij kinderen van 4-12 jaar

Rekendidactiek

Hoogbegaafdheid

Bewegend leren

Mediawijsheid

Hechting
Personeelsleden van alle scholen kunnen zich
inschrijven voor zo'n bijeenkomst.
Scholing team
Dit schooljaar volgen wij als team een nascholing om het leesonderwijs een impuls te geven.
Onder begeleiding van een deskundige van Expertis gaan wij dit traject volgen.
De afgelopen studiemiddag hebben wij daar
een start mee gemaakt. Daar kwam o.a aan de
orde:

Belang van geletterdheid

Belang van preventie

Effectief handelen

Definitie van technisch lezen

De doorlopende lijn

Didactische handvatten

Het handelen
Iedere leerkracht heeft het
boek ‘Technisch lezen in een
doorlopende lijn’ ontvangen. Dit is de leidraad
van het traject. Er is een stuurgroep lezen samengesteld. In november zijn er klassenbezoeken gepland in groep 1 t/m 8. Deze klassenbezoeken worden door de stuurgroep gedaan en
na afloop is er een kort evaluatiegesprek. Wij
zullen ons leesonderwijs kritisch bekijken en op
eventueel advies aanpassen.
In de loop van het jaar zijn er nog twee studiemomenten in bouwen en nog een ronde klassenbezoeken. De eerste studiemiddag was erg
inspirerend!

PROMOTIEFILMPJE
Heeft u ons promotiefilmpje al ontdekt op de website? De moeite waard om eens te bekijken! Zeg
het voort...

SPORTIEF GROOT WORDEN—project
Wat houdt het project ‘Sportief Groot
Worden’precies in?
De provincie Gelderland is gestart met het project
‘Sportief Groot Worden’. Dit project gaat om het
creëren van een optimale ontwikkelomgeving voor
het eigen sport- en beweegtalent van ieder Gelders kind. Voor de potentiële toppers, maar ook
voor degenen die zich minder snel ontwikkelen.
Dit project kijkt naar de motorische vaardigheden
en interesses van elk kind, de aanwezige
sportverenigingen en interessante speelplekken in
de buurt. Meer info www.sportiefgrootworden.nl.
De buurtsportcoaches gaan dit project ook uitrollen in de Bommelerwaard.
De BLOC test is onderdeel van dit project en geeft
een beeld van de motorische vaardigheden en het
sportieve gedrag van elk kind door middel van
vier motorische testen en een vragenlijst. De
testresultaten dragen onder andere bij aan de
kwaliteit van de gymlessen, geven een beeld van
de ontwikkeling van uw zoon of dochter en
brengen de sportieve gedragingen en interesses in
kaart.
U ontvangt na de herfstvakantie een brief met
meer informatie.

PSALMEN VAN DE MAAND
De psalmen die deze maand worden geleerd zijn:
Groep 0/1 en 2: psalm 150:1
Groep 3 en 4: psalm 146:3,
psalm 139:1, psalm 136:1 en lofzang van Maria

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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