
In deze bijzondere tijden horen wij 
steeds de nodige ‘getallen’, zien wij 
‘grafieken en berekeningen.’ Alles om 
aan te tonen of te doorgronden dat 
bepaalde keuzes gemaakt kunnen 
worden of juist niet. Waar de één 
vindt dat wij nog even moeten volhou-
den, vindt de ander dat het nu ‘klaar’ 
moet zijn. Soms vraag ik me af hoe 
kinderen naar “ons volwassenen en dit 
alles kijken” en dan denk ik: “Lukt het 
ons als ouders en school om een 
(veilige) situatie te creëren waarin ze 
blijvend kunnen leren en groeien?” 
Gelukkig zien wij veel kinderen rennen 
en spelen op het plein. Vrolijke ge-
zichten, kinderen met humor, leuke 
gesprekken, waar wij ook weten dat 
niet elke leerling het gemakkelijk 
heeft en er soms (grote) zorgen zijn. 
Zowel thuis als rondom het leren. 
Soms zelfs erg ongrijpbaar. Wat in elk 
geval duidelijk is, is dat ‘onze kin-
deren’ onze liefde nodig hebben. Dat 
is ‘gratis, een cadeau’ en het geven is 
een keuze. Hieronder een gedicht van 
Chris Lindhout wat ik graag met u 
deel. 
 
Al had ik het mooiste schoolgebouw  
en de allerbeste lesboeken,  
maar had de Liefde niet,  
ik zou arm onderwijs geven  
en geen kind iets leren.  
  
Al had ik alle competenties  
en was excellent leraar,  
maar had de Liefde niet,  
mijn woorden waren inhoudsloos  
en mijn onderwijs zonder waarde.  
  
Al las ik alles over kinderen  
en leerde mijn leven lang,  
maar had de liefde niet,  
ik was als een vader zonder gevoel, als 
een moeder zonder hart.  
  
Al had ik niets, alleen maar de Liefde,  
het zou genoeg zijn om een kind gelukkig 
te maken.  
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LIEFDE IS GENOEG 

Belangrijke data: 
9 en 10 februari 
Proeftoets groep 8 
 
10 februari 
Studiemiddag  
 
Nader bericht volgt 
Rapporten groep 1 t/m 7 
 
Week 7 
Workshop CCB –vervalt 
 
21 februari 
Inloopmoment groep 0/1 en 2 
–vervalt 
 
Nader bericht volgt 
Oudergesprekken 0/1 t/m 7 
 
Week 9 
Voorjaarsvakantie  
 
25 februari  
Volgende nieuwsbrief  
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In dit nummer: 

Herstel 
De operatie van juf Mirella is achter 
de rug en is goed geslaagd. Van-
wege de grote omvang, zal de her-
stelperiode zeker tijd gaan kosten. 
Gelukkig is er vervanging door juf 
Irma in groep 6 en meester Gijs in 
groep 7. Wij wensen de juf heel 
veel beterschap! 
 
Met juf Nel gaat het gelukkig ook 
steeds beter. Wel kost alles nog 
veel energie, zodat rust belangrijk 
is. Wanneer ze weer wat werk-
zaamheden op gaat pakken, is nu 
nog niet bekend. Juf Annemarie 
heeft aangegeven voorlopig wel te 
willen blijven werken op donderdag 
en vrijdag.  Wij wensen ook juf Nel 
beterschap! 
 
Stage 
Vanaf 1 februari loopt juf Anneleen 
van Veen stage bij ons op school. 
Zij volgt het laatste jaar van de 
opleiding Onderwijsassistent aan 
het Hoornbeekcollege. Op maandag 
gaat ze naar de opleiding, van 
dinsdag t/m vrijdag loopt ze stage 
in groep 3.  
Wij zijn daar heel blij mee, omdat 
er dan vier hele dagen extra han-
den in de klas zijn wat ten goede 
komt aan de begeleiding van de 
kinderen.  
 
Voor de rust in de groep verdeelt 
juf Josette dan haar uren over 
groep 0/1 en 2 en niet meer in 
groep 3. Ze zal meer uren in groep 
0/1 zijn, zodat ook voor deze groep 
wat extra ondersteuning komt van-
wege het toenemende aantal kin-
deren.  
 
Verlies 
Afgelopen week werden wij stilge-
zet bij de broosheid van ons leven. 
Wat een verdriet als je afscheid 
moet nemen van je kind, nog in de 
bloei van het leven.  In een aparte 
brief heeft u kunnen lezen hoe wij 
hier als school mee om zijn ge-
gaan. Wij wensen ouders en broer-
tje heel veel sterkte voor nu en  in 
de toekomst! 

PERSONEEL—LEERLINGEN 
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Wij voeren drie keer per schooljaar gesprekken 
in de groepen 5 t/m 8 ten aanzien van het wel-
bevinden (ZIEN vragenlijst) en de persoonlijke 
ontwikkeling (leerprestaties). Door in gesprek 
te gaan met leerlingen, leer je ze beter kennen 
en worden ze betrokken om actief mee te doen 
en te denken. Wij ervaren dat kinderen hierdoor 
bewuster omgaan met de sociale con-
tacten en eigen ontwikkeling. Ieder ge-
sprek met een leerling heeft een eigen 
doel.  

PROEFTOETS 

De adviesgesprekken hebben inmiddels plaats-
gevonden, waarbij al een advies is gegeven 
over de keuze van de school die volgt. Ter 
voorbereiding zullen de leerlingen van groep 8 
de proefcito maken op woensdag 9 en donder-
dag 10 februari. Zij kunnen dan alvast wennen 
aan de vraagstelling en werkwijze van de Cen-
trale Eindtoets die in april staat gepland. De 
leerkrachten kunnen aan de hand van de uitslag 
nog bepalen waar aandacht nodig is.  

Helaas kan er ook dit schooljaar geen open och-
tend/avond worden gehouden zoals wij gewend 
zijn. In de Bommelerwaardgids heeft een ad-
vertentie gestaan waar iets over de Stichting 
SCOB en de scholen is geschreven. Verder 
wordt er verwezen naar de website en het pro-
motiefilmpje. Wij merken dat er wat meer toe-
stroom van leerlingen is. Wij zijn daar blij mee, 
dat zorgt ervoor dat wij met 8 groepen kunnen 
blijven werken.  
 
Mocht u van ouders weten die zich oriënteren 
op een basisschool, misschien zou u dan een 
positieve ambassadeur willen zijn voor de Wil-
lem van Oranjeschool. Samen sterk voor thuis-
nabij onderwijs. Alvast bedankt! 

In de jaarplanning staat dat de kinderen uit 
groep 1 t/m 7 op vrijdag 18 februari hun rap-
port ontvangen.  
 
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen een rap-
port met een andere  layout dan wij gewend 
zijn. Wij starten dit schooljaar met het rapport  
van de Leerlijnen en een persoonlijk 
bijlageblad. De kinderen uit groep 0/1 en 2 
krijgen hun rapport op de volgende manier: 
 
Groep 1 
Leerlingen van groep 1 die voor de herfstva-
kantie op school gekomen zijn krijgen in febru-
ari en juni een uitdraai van de ParnasSys leer-
lijnen en het bijlageblad.  
 
Leerlingen die tussen de herfstvakantie en 
kerstvakantie op school zijn gekomen krijgen in 
februari een bijlageblad en in juni een uitdraai 
van de ParnasSys leerlijnen en het bijlageblad. 
 
Leerlingen die na de kerstvakantie op school 
gekomen zijn krijgen in juni een bijlageblad. 
 
Groep 2 
Leerlingen krijgen in februari en juni een uit-
draai van de ParnasSys leerlijnen en het bij-
lageblad. 
 
Vanwege veel afwezigheid van zowel leer-
lingen als leerkrachten, komt de planning 
in de knel. Nog niet alle toetsen zijn ge-
maakt door alle kinderen. Op de studie-
middag van donderdag 10 februari nemen 
wij een besluit over wanneer wij de rap-
porten meegeven en de gesprekken met 
ouders plaatsvinden.  

STUDIEMIDDAG 

RAPPORTEN 

OPEN OCHTEND/AVOND 

Daarom is het voor de leerkracht belangrijk om 
te weten hoe zo'n gesprek vorm krijgt.  Als 
team wilden wij graag wat meer inhoud geven 
aan de leerling gesprekken. Daarom hebben wij 
gekozen voor een scholing die Centraal Neder-
land verzorgt.  Deze scholing omvat 2x een 
middag.  
 
Wij hadden vanwege de maatregelen, de 1e bij-
eenkomst al verschoven. Donderdagmiddag 10 
februari zou ook in het teken staan van deze 
scholing. Vanwege de intensieve periode die 
achter ons ligt en het nodige wat weer moet 
worden opgepakt,  is er besloten dat wij ons dit 
schooljaar alleen richten op de scholing met be-
trekking tot ons leesonderwijs. De scholing om-
trent de leerling gesprekken verschuift naar het 
najaar. De vrije middag blijft wel gewoon 
staan, dus alle kinderen zijn donderdag 10 
februari om 12.30 uur vrij. 

WELKOM 

In deze maand hopen Levi Koenen en Job 
Monshouwer vier jaar te worden en in te stro-
men in groep 0/1. Wij wensen jullie een fijne 
tijd toe op de Willem van Oranjeschool en ho-
pen dat jullie snel je plekje hebben gevonden! 
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De psalmen die deze maand worden geleerd 

zijn: 

Groep 0/1 en 2: psalm 32:6 

Groep 3 en 4: psalm 133:3, psalm 121:1 

Groep 5 t/m 8: psalm 27:7b, psalm 42:1, 

psalm 42:5 

 

 

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 

CCB WORKSHOP 

In februari stonden CCB workshops gepland 
voor groep 0/1 t/m 4. De kinderen zouden een 
bezoek brengen aan kasteel Ammersoyen.  
Men liet ons weten, dat de workshops niet door 
gaan, maar worden verschoven naar een later 
moment in het jaar.   

OUDERGESPREKKEN  

Maandag 21 februari staat een inloopmoment 
gepland voor de ouders van groep 0/1 en 2. 
Ook deze keer kan het helaas niet plaatsvinden 
vanwege de nog geldende maatregelen. Wij 
kijken uit naar het moment dat het weer kan! 

INLOOPMOMENT GROEP 0/1 EN 2 

Op woensdag 23 en donderdag 24 februari 
staan de oudergesprekken gepland voor de 
leerlingen uit groep 1 t/m 7. Deze gesprekken 
gaan over de ontwikkeling van uw kind(eren) 
aan de hand van het rapport dat u eerder heeft 
ontvangen.  
 
Bij het vorige stukje over de rapporten, heeft u 
kunnen lezen dat de planning wat verschuift 
door afwezigheid van leerkrachten en/of leer-
lingen. U ontvangt donderdag na afloop van de 
studiemiddag een bericht over de definitieve 
data. 
 
Zolang er geen versoepelingen zijn, zullen de 
gesprekken digitaal plaatsvinden.  

VOORJAARSVAKANTIE 

In de week van maandag 28 februari tot en 
met vrijdag 4 maart hebben de kinderen vrij 
vanwege de voorjaarsvakantie.  


