
Een lied wat in alle groepen is aangeleerd 

en gezongen tijdens de kerstfeestviering 

wil ik graag met u delen: 

 

Goed nieuws, goed nieuws.  

Iedereen moet het horen.  

Goed nieuws, goed nieuws,  

Jezus is geboren. Jezus is geboren.  

 
Hij wil je heel graag helpen 

in alles wat je doet.  

En gaat het soms wat moeilijk,  

Hij geeft je nieuwe moed.  

 
Hij is de allerbeste,  

geen ander is als Hij.  

De machtigste en sterkste,  

Hij is het allebei.  

 
Refrein  

 
En Hij is ook een Vader,  

die heel veel van je houdt.  

Hij draagt je in zijn armen  

als jij op Hem vertrouwt.  

 
Hij geeft je echte vrede  

en wie in Hem gelooft  

die krijgt het eeuwig leven  

want dat heeft Hij beloofd.  

 
Refrein  

 
Hij is ook altijd bij je  

en altijd om je heen.  

En waar je ook naar toe gaat,  

Hij laat je nooit alleen.  

 
Refrein 

GOED NIEUWS! 

Belangrijke data: 
 
14 januari 
Rapporten groep 8 
 
17 en 18 januari 
VO-adviesgesprekken groep 8 
 
19 januari 
Werkplaatsochtend  
 
21 januari 
Inloopmoment gr. 0/1 en 2 
vervalt 
 
26 januari 
Studiedag SCOB –vervalt 
Gewone lesdag 
 
27 januari 
Schoonmaakavond—vervalt 
 
28 januari 
Volgende nieuwsbrief 
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In dit nummer: 

Op 18 januari hoopt Feline van de 
Laar vier jaar te worden. Daarna 
zal zij in groep 0/1 instromen. Je 
bent van harte welkom. Wij doen 
ons best er voor jou een fijne  
basisschoolperiode 
van te maken! 
 

Afwezig  
Juf Mirella zal in januari een opera-
tie ondergaan die plaatsvindt in 
Londen.  
Zij heeft maandag 10 januari  nog 
gewerkt en zal daarna worden op-
genomen. Wij hopen dat de opera-
tie zal slagen en dat ze voorspoedig 
mag herstellen! Zoals gezegd, zal 
juf Irma haar vervangen op donder-
dag (om de week) en vrijdag in  

PERSONEEL  

groep 6. Meester Gijs staat op 
maandag voor groep 7.  
 
Herstel  
Gelukkig gaat het met juf Nel ook 
goed. Ze herstelt met kleine stap-
jes en is dankbaar dat haar dit ge-
geven is. Alle post die wij hebben 
ontvangen is inmiddels bij haar be-
zorgd.  

WELKOM 

VO-ADVIESGESPREKKEN 
Tijdens de startgesprekken aan het 
begin van het schooljaar is er al 
een preadvies gegeven wat betreft 
het Voortgezet Onderwijs.  
 
Op maandag 17 en dinsdag 18 ja-
nuari zijn er oudergesprekken met 
de ouders van de leerlingen uit 
groep 8. Tijdens dit VO-
adviesgesprek wordt het preadvies 
wat tijdens het startgesprek al is 
aangegeven, omgezet in een ad-
vies. Naast het rapport, zal het of-
ficiële schooladvies en de inschrijf-
formulieren van betreffende school 
worden (mee)gegeven. De ge-
sprekken vinden op school plaats in 
het muzieklokaal. U kunt naar bin-
nen via de hoofdingang en u gaat 
naar buiten door de buitendeur van 
dit lokaal.  Indien nodig, ontvangt 
u via de leerkrachten meer infor-
matie.  
 
Op vrijdag 14 januari ontvangen de 
kinderen van groep 8 hun rapport.  
Voor ouders en leerlingen weer een 
belangrijke fase in hun leven. Wel-
ke keuze wordt er gemaakt in het 
belang van de persoonlijke ontwik-
keling met betrekking tot de gaven 
en talenten die de kinderen heb-
ben.  
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Op woensdag 19 januari staat een werkplaats-
ochtend gepland. Deze ochtend starten wij met 
de creatieve vaardigheden. In verband met de 

afname van de Cito’s, zal niet 
iedere groep kunnen starten 
met een werkplaatsochtend. 
Ook deze ronde kunnen wij 
helaas nog geen ouderhulp 
vragen. Hopelijk kan dit bij de 
volgende werkplaatsochtend 
weer wel! 

WERKPLAATSOCHTEND 

CITOTOETSEN  

In januari worden in groep 3 t/m 8 de Citotoet-
sen afgenomen. De Citotoetsen zijn onafhanke-
lijk van de methode die de school gebruikt. Zo 
krijg je een reëel beeld van wat de leerling aan 
geleerde lesstof om kan zetten in de praktijk, 
ook op langere termijn.   
 
De (groeps)resultaten worden besproken tij-
dens de groepsbespreking tussen leerkracht en 
Intern Begeleider. Ook worden er in de groepen 
5 t/m 8 leerlinggesprekken gevoerd met iedere 
leerling apart.  

In groep 1 en 2 wordt de Cito niet meer afgeno-
men. Deze leerlingen worden gevolgd aan de 
hand van de observaties van de leerkrachten 
via de Leerlijnen van Parnassys.  

In februari krijgen de kinderen het rapport mee 
en zijn er oudergesprekken. Hierover hoort u 
meer in de volgende nieuwsbrief.  

SCREENING—beginnende 

geletterdheid 

Leren lezen is geen natuurlijk proces en komt 
dus ook niet vanzelf op gang. Bijna alle kin-
deren hebben hier gerichte hulp bij nodig. 
Juist auditieve analyse en synthese dragen het 
meest bij aan de ontwikkeling van de leesvaar-
digheid. Daarnaast blijkt dat de letterkennis een 
belangrijke voorspeller is voor het leessucces. 
Als aan deze vaardigheden in de kleutergroepen 
veel aandacht wordt besteed, kan dat gunstig 
zijn voor de leesstart van kinderen. 
 
Op dinsdag 2 februari worden de kinderen uit 
groep 2 gescreend op de vaardigheden en ken-
nis met betrekking tot de beginnende geletterd-
heid. Dit wordt door de eigen leerkracht ge-
daan. Aan de hand van deze screening kunnen 
de leerkrachten het aanbod nog gerichter aan-
bieden omdat ze weten wat er nog nodig is in 
de voorbereiding naar groep 3. Onder begin-
nende geletterdheid wordt o.a verstaan: rijmen, 
begin– en eindklank, letterherkenning, woord-
delen maken (hakken en plakken), etc. 

Via deze nieuwsbrief helpen wij u even herin-
neren aan het feit dat de studiedag op 
woensdag 26 januari is geannuleerd. Deze 
studiedag was bedoeld voor alle perso-
neelsleden van de SCOB. Vanwege de beper-
kingen kan deze helaas niet doorgaan. Deze 
woensdag is een gewone lesdag op school.  

STUDIEDAG 

SCHOLING LEESONDERWIJS 

INLOOPMOMENT groep 0/1 en 2 

Op vrijdag 21 januari staat 
een inloopmoment gepland 
bij de groepen 0/1 en 2. 
Zolang er geen verruiming 
komt in de maatregelen, 
kunnen deze momenten 
helaas nog niet doorgaan.  

Na de studiemiddag in oktober, is het team 
enthousiast aan de slag gegaan. Het was een 
enerverende middag waar veel inspiratie werd 
opgedaan. Graag nemen wij u mee in deze  
ontwikkeling en vertellen u via deze nieuwsbrief 
wat er zoal gebeurt in de verschillende 
groepen: 
 

 Bij elk prentenboek wordt een luistervraag 
gesteld; 

 Extra voorleesmomenten worden inge-
pland;  

 Uitbreiding van hoekenspel taalaanbod; 

 Begrijpend luisteren wordt geïntensiveerd; 

 Bewust aanbod voor-koor-door en werken 
met schoudermaatjes; 

 Leesaandacht ook bij de zaakvakken; 

 Herhaald lezen in kleine groepjes; 

 Er wordt gebruik gemaakt van beurtstok-
jes; 

 Vooral met de groep lezen, minder indi-
viduele beurten; 

 Inzet van leesmandjes; 

 Automatisering aan de hand van klank-
kaarten; 

 Leesdoel wordt zichtbaar gemaakt. 
 
Wij hebben gemerkt dat door deze nieuwe  
ontwikkelingen de betrokkenheid vergroot en er 
meer leeskilometers worden gemaakt. Dit heeft 
een positief effect op het zelfvertrouwen waar-
door de kinderen meer plezier krijgen in het 
lezen.   
 
In januari zijn er drie dagen waarop klassenbe-
zoeken worden afgelegd, ook in het bijzijn van 
de  deskundige van Expertise die ons bij dit tra-
ject begeleid. Aan de hand van 
tips en tops wordt er weer verder 
gewerkt aan de persoonlijke en 
schoolontwikkeling.  
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De psalmen die deze maand worden geleerd zijn: 

Groep 0/1 en 2: psalm 17:8 

Groep 3 en 4: psalm 138:1, psalm 136:5, psalm 

134:2 

Groep 5 t/m 8: psalm 134:3; psalm 131:4; 

psalm 130:4 en psalm 27:7a 

Op donderdagavond 27 januari staat een 
schoonmaakavond gepland. Tijdens een 
schoonmaakavond worden ouders uitgenodigd 
om een handje te helpen bij het schoonmaken 
van materialen en lokaal. Zolang er geen ver-
ruiming komt in de maatregelen, kan ook de-
ze avond helaas niet doorgaan.  

 

SCHOONMAAKAVOND 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

PSALMEN VAN DE MAAND 

OUDERAVOND 

Tijdens de bijeenkomsten met de Identiteits-
commissie kwam met regelmaat naar voren 
om eens een ouderavond te houden. Na wat 
overwegingen is er gekozen voor het thema 
‘omgaan met media’. Een onderwerp waar ie-
der gezin vroeg of laat mee te maken krijgt. 
Deze avond staat gepland op woensdag 6 
april bij ons op school. De avond zal geleid 
worden door iemand van de Driestar. Noteert 
u het alvast in uw agenda? Te zijner tijd ont-
vangt u er meer informatie over 
en zal ook de uitnodiging volgen.  


