
Vragen tijdens een gesprek met kin-
deren naar aanleiding van de gelijkenis 
over de talenten in Mattheus 25:14-30 
 
De knechten kregen niet allemaal 
evenveel. Heb jij ook weleens meege-
maakt dat je meer of minder kreeg 
dan een ander?  Wat vind je ervan als 
je meer/minder krijgt dan iemand an-
ders. Is het belangrijk dat je allemaal 
evenveel krijgt? 
Heeft iemand ook weleens gevraagd 
om voor iets of iemand te zorgen als 
deze persoon weg ging. Bijvoorbeeld 
voor een konijn, hamster of kat van 
een vriendje. 
Hoe zorg je goed voor de spullen van 
een ander? 
In deze gelijkenis heeft de Heere Jezus 
het over ‘talenten’ die gegeven worden 
en waar je iets mee moet doen. 
 
A. Een talent betekende in de tijd van 
de Heere Jezus een grote hoeveelheid 
geld. 
 
B. In deze gelijkenis is een talent een 
geschenk dat de mensen van God krij-
gen. 
 
C. In onze tijd wordt met talent een 
bijzondere aanleg voor iets bedoeld. 
Bijvoorbeeld iemand heeft een talent 
voor tekenen. 
 
De opdracht is duidelijk:  
 
Iets wat je van God gekregen hebt, 
daar zorg je goed voor, dat stop je 
niet weg, maar dat probeer je te laten 
groeien en vermeerderen. 
 

WORDEN WAT IK WIL 

Belangrijke data: 
 
5 oktober 
Inloop groep 0/1 en 2 
 
6 oktober 
Werkplaatsochtend  
 
12 oktober 
Voorstelling Willemijn de 
Weerd 
 
20 oktober 
Start schoenendoosactie en 
fietscontrole 
 
21 oktober 
Kijkavond  
 
14 oktober 
Studiemiddag  
 
22 oktober 
Volgende nieuwsbrief 
 
25—29 oktober 
Herfstvakantie  
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In dit nummer: 

WELKOM 

In de maand oktober komt 1 leer-
ling voor het eerst op school Ro-
mée Ermstrang is op 24 oktober 
jarig. 
Van harte welkom op de Willem 
van Oranjeschool!  Wij gaan ons 
best doen om er een mooie basis-
schoolperiode van te maken en ho-
pen dat jullie met plezier naar 
school zullen gaan. 

Werkdrukvermindering 
Sinds twee jaar krijgen scholen 
extra geld om de werkdruk van de 
leerkrachten te verkleinen. Ook in 
het schooljaar 2021-2022 is dat 
geld beschikbaar. Wij zetten dat 
grotendeels in voor het vrijrooste-
ren van de leerkrachten zodat zij 
naar eigen inzicht taken kunnen 
doen. Meester Wim Gelderman, juf 
Jolanda, meester Gijs doen o.a. de 
vervanging. 

PERSONEEL 

INLOOPMOMENT groep 1 

en 2 

Op dinsdagmorgen 5 oktober is er 
weer een inloopmoment voor de 
ouders van de leerlingen uit groep 
0/1 en 2. U kunt dan tussen 08.20 
en 08.35 uur even een kijkje ko-
men nemen in de klas. Om 08.35 
uur gaan wij met de les beginnen.  

WERKPLAATSOCHTEND 

Op woensdag 6 oktober is de eer-
ste werkplaatsochtend. Wij willen 
hierbij ook weer graag de hulp van 
ouders inschakelen, mocht dit no-
dig zijn. Dit wordt via betreffende 
leerkracht(en) gecommuniceerd. 
De eerste werkplaatsochtend staat 
in het teken van de kritische denk-
vaardigheden.  
Iedere groep wordt in groepjes 
verdeeld en ieder groepje krijgt 
een opdracht waarbij deze vaardig-
heid wordt gestimuleerd. Hiervoor 
gebruiken wij o.a. de methode Aca-
din. Met deze methode kunnen de 
leerkrachten opdrachten aanpassen 
aan het niveau van de leerling. Op 
deze manier kunnen alle kinderen 
bezig zijn met de hogere denkvaar-
digheden. Wij vinden dit een verrij-
king van ons lesaanbod omdat wij 
de vaardigheden van kinderen hier-

bij nog beter in 
beeld kunnen krij-
gen.  
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Woensdag 6 oktober start de Kinderboeken-
week. Ook dit schooljaar doen wij hieraan mee 
en daaraan koppelen wij meteen ons jaarlijks 
project. Het thema is dit schooljaar: 
 
 WORDEN WAT JE WIL 
 
In iedere groep wordt aan een thema gewerkt. 
Wij tillen alvast een tipje van de sluier door u 
te vertellen waar in iedere groep over wordt 
gewerkt: 
Groep 0/1:bouwen 
Groep 2: worden wat je wil 
Groep 3: boekenwinkel algemeen 
Groep 4: politie  
Groep 5: dokter domoor 
Groep 6: worden wat je wil—algemeen 
Groep 7: algemeen—beroepen 
Groep 8: algemeen—talenten ontdekken 
 
In verband met de Kinderboekenweek en de 
extra aandacht die wij dit schooljaar besteden 
aan ons leesonderwijs, hebben wij schrijfster 
Willemijn de Weerd uitgenodigd. Zij geeft 
een voorstelling aan alle kinderen op dinsdag 
12 oktober.  
 
Voor wie het leuk vindt is er een mogelijkheid 
om een gesigneerd boek te kopen. 
Voor de onderbouw is deze voorleesbundel een 
aanrader: 
Kikkervisjes in de soep (16,95) 

 

In de bovenbouw zal Willemijn een presentatie 
geven rondom het boek: Knokken voor een 

kans. (11,99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op haar site www.willemijndeweerd.nl kunt u 
al haar boeken vinden. Deze zijn allemaal te 
bestellen. Hoe gaat het bestellen in zijn werk?  
 
Stuur voor 5 oktober een bericht/bestelling 
naar 06-13731521. Willemijn zal een betaal-
verzoek sturen en de boeken meenemen op de 
dag van voorstelling. 

Op donderdagavond 21 oktober staat een kijk-
avond gepland als afsluiting van het schoolpro-
ject. Inmiddels zijn er geen maatregelen meer 
waar wij ons aan moeten houden, los van de 
algemene regels van omgang hygiëne.  

KINDERBOEKENWEEK en project 

ZIEN 

Het volgen van kinderen in hun ontwikkeling is 
van essentieel belang. Voor ons is niet alleen de 
cognitieve ontwikkeling belangrijk, maar zeker 
ook de sociaal–/emotionele ontwikkeling. Als 
een kind zich niet prettig of veilig voelt, komt 
het moeilijker of zelfs helemaal niet tot leren.  
Om kinderen ook in hun sociaal–/emotionele 
ontwikkeling te volgen, vullen de leerkrachten 
van groep 3 t/m 8 in november de vragenlijst 
van ZIEN in. De vragenlijst is geïntegreerd in 
ons leerlingvolgsysteem en omvat vragen die te 
maken hebben met sociaal initiatief, sociale 
flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheer-
sing en inlevingsvermogen.  
 
De leerlingen vanaf groep 5 vullen ook zelf een 
vragenlijst in. Het stimuleert zelfreflectie, be-
trokkenheid en eigen verantwoordelijkheid. 
Over de antwoorden heeft iedere leerling dan 
een gesprek met de leerkracht. 
 
De leerkrachten van groep 0/1 en 2 volgen en 
observeren de kinderen aan de hand van de 
Leerlijnen van  
Parnassys. 

KIJKAVOND PROJECT 

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 
verschillende wensen wat betreft het omgaan 
met b.v. het onderling afstand houden en toch 
de verruiming die weer mogelijk is, hebben wij 
gekozen voor de volgende invulling: 

* de avond wordt verdeeld in vier tijdsblokken   
   van 30 minuten; 
* in elk blok wordt een aantal ouders uitge- 
   nodigd op beginletter van de achternaam; 
* de uitnodiging is voor ouders en leden   
   van het gezin; 
* de ingang is de hoofdingang, de uitgang de  
   beide zijdeuren; 
* na het bezoek, gaat u samen  
   met uw kind(eren) de school weer uit.  
 
Een vriendelijk verzoek om u aan de indeling 
van tijd, de 30 minuten en afspraken te hou-
den. Mocht het in een lokaal wat druk zijn, dan 
kunt u misschien even een ander lokaal bezoe-
ken of bij de deur wachten. Het is fijn als we 
elkaar de gelegenheid bieden om in de klas te 
kunnen kijken van eigen kind(eren). 
 

De indeling is als volgt: 
17.30—18.00 uur: Arendse t/m Dijkhof 
18.00—18.30 uur: Dijkstra t/m Klooster 
18.30—19.00 uur: Klop t/m Roza 
19.00—19.30 uur: Ruisaard t/m Zalm 

WIJ HOPEN U TE ONTMOETEN! 

http://www.willemijndeweerd.nl
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SCHOOLORKEST 

 

Jaarlijks worden een aantal projecten/
activiteiten aangeboden vanuit de Culturele-
CommissieBommelerwaard. Dit schooljaar is er 
een project van het Museumatelier met als the-
ma Hugo de Groot.  
Op verschillende dagen in oktober (zie jaarka-
lender), wordt er een workshop op school gege-
ven in alle groepen. 
 

Tijdens de les wordt de geschiedenis van Hugo 
de Groot, zijn tijdperk en de connectie met onze 
regio toegelicht. Aan de hand van meegebracht 
materiaal bekijken en bespreken wij werken uit 
de collectie, verhalen en erfgoedlocaties en on-
derzoeken de leerlingen de betekenis van het 
thema. Daarna werken ze aan een kunstzinnige 
beeldende verwerking waarbij aandacht wordt 
gegeven aan specifieke beeldelementen en 
technieken. De lessen worden aangeboden in 
vier varianten. De varianten zijn aangepast aan 
de leeftijd van de leerlingen en in het rooster is 
rekening gehouden met eerder doorlopen les-
programma's van het MuseumAtelier.  

De inhoud van de lessen ziet er als volgt uit: 
 
Groep 1-2-3-4: Wie ben jij? Portret; iedereen is 
anders. Je mag zijn wie je bent!  
 
Groep 4-5-6: Wat laat je na, wat zal men zeg-
gen? Brievenkist met je eigen verhaal!  
 
Groep 6-7-8: Wat laat je na, wat zal men ver-
tellen? Verhalenboek!  
 
Groep 7-8: Wie ben jij? Portret Bovenbouw.  
 
 
 
 
 

KUNST EN CULTUUR 

De voorbereidingen voor het opstarten van het 
schoolorkest zijn in volle gang. In deze weken 
worden verschillende instrumenten onder de 
aandacht gebracht in de groepen 5 t/m 8.  
Voor de herfstvakantie krijgen de kinderen een 
briefje mee, waarop ze kunnen aangeven of ze 
interesse hebben om deel te nemen aan het 
schoolorkest en met welk instrument.   
 
Alle reacties worden geïnventariseerd door Ge-
ra en Carolina en het is de bedoeling dat na de 
herfstvakantie wordt gestart met de wekelijkse 
lessen om te oefenen. Dit zal zijn op de dinsdag 
van 14.45—15.30 uur. De kinderen blijven dan 
op school, hebben even pauze en beginnen dan 
met de les. Aan de lessen zijn geen kosten ver-
bonden.  
 

SCHOENENDOOSACTIE 

 
 
 
 
 
 

De instrumenten worden aangeschaft van het 
sponsorgeld wat wij hebben ontvangen van de 
Van Voorden Stichting en de toezegging vanuit 
de Rabobank.  
 
Kinderen die deelnemen, mogen het instrument 
mee naar huis nemen om te oefenen. Hierbij 
gelden wel een paar regels: 

 zorgzaamheid  in het gebruik; 

 de instrumenten zijn in bruikleen en ei-
gendom van school; 

 schade buiten school veroorzaakt, is voor 
rekening van ouders. 

 
 
Wij hopen zo ook vanuit school een positieve 
stimulans te geven aan kinderen om hun even-
tuele muzikale talenten te gaan ontdekken! 
 

STUDIEMIDDAG 

Op donderdagmiddag 14 oktober hebben wij 
een studiemiddag met het team. De school gaat 
die dag om 12.30 uur uit.  
 
Deze middag starten wij met de eerste scholing 
rondom leesonderwijs. De begeleiding is in 
handen van een deskundige van Expertis.  
De hele scholing omvat bijeenkomsten met het 
hele team, bijeenkomsten in bouwen, klassen-
bezoeken en het vormen van een stuurgroep.  
 
 
Het tweede onderwerp wat wij behandelen op 
deze middag is het aanbod rondom program-
meren. Hiervoor is een commissie gevormd die 
dit proces voorbereidt, begeleidt en aanstuurt.  

HERFSTVAKANTIE 

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 oktober 
is de school gesloten vanwege de herfstvakan-
tie.  

Dit schooljaar doen wij weer mee met de 
schoenendoosactie. Woensdag 20 oktober star-
ten wij hiermee. Meer informatie ontvangt u via 
een aparte brief. 
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In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u ook 
een folder die wij van Buurtzorg Jong ontvin-
gen. Zij vroegen ons dit met u te delen in ver-
band met de Week van de opvoeding.  

OUDERAVOND interactief voorlezen 

De psalmen die deze maand worden geleerd zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 134:3 
Groep 3 en 4: psalm 146: 1 en 3 
Groep 5 t/m 8: psalm 146:3; 
psalm 141:2; psalm 139:1a 

De jarigen in oktober zijn: 
 
04-10 Tess, groep 7 
04-10 Tygo, groep 7 
10-10 Luuk, groep 5 
11-10 Devan, groep 8 
17-10 Eline, groep 4 
25-10 Jannis, groep 7 
25-10 Julia, groep 8 
26-10 Floor, groep 6 
26-10 Noud, groep 7 

 
 
28-10 Ardin, groep 8 
29-10 Jasper, groep 3 
30-10 Luca, groep 2 
  
 
 
 
 

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 

In deze nieuwsbrief alvast een aankondiging 
voor de ouderavond die op woensdag 10 no-
vember staat gepland. Deze avond is speciaal 
voor ouders van kinderen in de leeftijd tot en 
met groep 4 en staat in het teken van interac-
tief voorlezen. Schrijfster Vrouwke Klapwijk wil 
daar graag wat meer over vertellen. Noteert u 

PSALMEN VAN DE MAAND 

KANJERTAAL VOOR OUDERS 

Wij gebruiken op school de Kanjermethode als 
leidraad voor een goed en fijn schoolklimaat. In 

de bijlage van deze nieuwsbrief 
vindt u een brief met meer uitleg 
over hoe de kanjermethode 
werkt. Van harte aanbevolen om 
eens te lezen!  

WEEK VAN DE OPVOEDING 

FIETSCONTROLE 

Op woensdag 20 oktober is weer de jaarlijkse 
fietsencontrole op school. Vanuit Veilig Ver-
keer Nederland wordt aan scholen gevraagd 
hier aandacht voor te hebben. U ontvangt 
hierover een aparte brief met meer informa-
tie.   
Een veilige fiets is de basis om veilig te kun- 
nen fietsen. In Nederland fietsen we behoor- 
lijk veel. Belangrijk dus dat je fiets  
in orde is!  

DIGITAAL SPREEKUUR (chat) 

Buurtzorg Jong start 4 oktober met een online 
chatfunctie. Deze chatfunctie is voor opvoeders 
met opvoedvragen. Of voor opvoeders die het 
fijn vinden om op een laagdrempelige manier 
met een jeugd- en gezinswerker te overleggen 
over de opvoeding. 

Hierbij kunt u denken aan: 

Welke apps, websites en games zijn geschikt 
voor mijn kind? 

Wat is een geschikte bedtijd voor mijn kind? 

Hoe ga ik om met de boze buien van mijn kind? 

Welke straf of beloning kan ik het beste inzet-
ten? 

Of een hele andere vraag. 

Een jeugd- en gezinswerker van de gemeente 
Zaltbommel zal dan samen met u kijken naar 
een passend advies voor uw vragen. De online 
chatfunctie kunt u vinden op 
www.buurtzorgjong.nl op de volgende momen-
ten: 

maandagavond van 19:00-21:00 uur 

woensdagochtend van 09:00-12:00 uur 

U kunt daarnaast natuurlijk ook altijd bellen of 
e-mailen met de Jeugd- en Gezinswerker. Kijk 
voor de contactgegevens voor uw team op 
www.buurtzorgjong.nl.  

http://www.buurtzorgjong.nl/
http://www.buurtzorgjong.nl/

