MAART
BIDDAG
Wij komen Heere tot U
en vragen om Uw zegen.
Voor arbeid die ik doe
wilt U de krachten geven.
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Voorlichting groep 8
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Lenteontbijt en schoolbezoek
1 april
Volgende nieuwsbrief

Wij komen Heere tot U
en vragen om Uw zegen.
Voor alles wat ik zaai,
wilt u de groeikracht geven.
Wij komen Heere tot U
en vragen om Uw zegen.
Voor alles wat ik maai,
wilt U de rijpheid geven.
Wij komen Heere tot U
en vragen om Uw zegen.
Voor woorden die ik spreek,
wilt U de harten openen.
Wij komen Heere tot U
en vragen om Uw zegen.
Voor liefde die ik geef,
aan hen die zonder leven.
Wij komen Heere tot U
en vragen om Uw zegen.
Dat ik vruchtbaar in Uw dienst,
tot eer van U mag leven!

WELKOM
Deze maand hoopt Jaylinn Strijk
vier jaar te worden. Dat betekent
dat ze dan instroomt in groep 0/1.
Je bent van harte welkom en wij
hopen dat je met veel plezier naar
school zult gaan!

CCB PROJECT TOONBEELD
Op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 16 maart wordt er in iedere
groep een workshop gegeven door
TOONBEELD. Dit aanbod is een CCB
project wat gaat over beeld en fotografie. Wij geven u een overzicht
van de lessen:
Groep 1 en 2
In een lijstje
Doel van de les: De leerlingen maken spelenderwijs kennis met kadering en standpunten. Wat gebeurt er
als je dichtbij en veraf van het fototoestel gaat staan? De leerlingen
leren het verschil tussen een scherpe en onscherpe foto maken.
Groep 3 en 4
Wat vind je leuk?
Doel van de les: De leerlingen hebben geleerd hoe ze een duidelijke en
scherpe foto kunnen maken van een
ander en van een voorwerp. De leerlingen hebben kennis gemaakt met
verschillende kaderingen en standpunten. De leerlingen gaan in duo’s
aan de slag. Ze maken een tweeluik
rondom het onderwerp ‘Wat vind je
leuk?’. Het tweeluik bestaat uit een
fotoportret en een foto van het voorwerp dat hoort bij wat de leerling
leuk vindt om te doen.
Groep 5 en 6
Een fotograaf komt op school om de
kinderen zelf portretfoto’s te laten
maken. Klassikaal legt hij uit wat het
werk van de fotograaf inhoudt
(achtergrond, lampen, camera) en
wat een model moet doen (houding,
blik). Vervolgens komen de leerlingen in duo’s naar de ‘studio’ op
school om van elkaar een portretfoto
te maken.

Er zijn dus telkens 2 leerlingen uit de klas voor
een minuut of 5. Na afloop zorgt de fotograaf
ervoor dat alle kinderen een eigen afdruk van
hun foto krijgen.
Groep 7 en 8
Zwart-Wit
Doel van de les: De leerlingen maken kennis
met 3 beeldaspecten die gebruikt worden binnen de fotografie. Licht-donker contrast, vorm
en textuur contrasten, contrast binnen de compositie. De leerlingen passen één of meerdere
van deze beeldaspecten toe in een portretfoto
van een klasgenoot. De leerlingen leren kijken
vanuit beeldaspecten naar de gemaakte foto.
De leerlingen gaan in duo’s aan de slag, waarbij
de rol van fotograaf en gefotografeerde wisselt.
Na afloop van de les worden de digitale foto’s
aan de leerkracht gestuurd.
Wij hopen op boeiende en inspirerende lessen waarbij de leerlingen iets meer te weten te komen over beeld en fotografie!

JEUGDVERPLEEGKUNDIGE
Op dinsdag 8 maart houdt de jeugdverpleegkundige Gerlinde Bax weer een spreekuur.
Sommige ouders hebben hierover bericht ontvangen. Daarnaast kunt u ook vrijblijvend contact met haar opnemen voor vragen o.i.d.

STUDIEMIDDAG
Op dinsdag 8 maart zijn de kinderen om 12.30
uur vrij in verband met een studiemiddag van
het team. Deze middag staat in het teken van
de scholing ‘Doorgaande lijn technisch leesonderwijs’. Na een eerste bijeenkomst in oktober
en een ronde klassenbezoeken in januari is nu
de tweede bijeenkomst waarin wij vooral wat
inzoomen op de specifiekere dingen die in de
groepen van belang zijn. Wij splitsen de middag
op en gaan in bouwen uiteen.
De inhoud voor de groepen 1 t/m 3 is:
•
•
•
•
•

De rol van instructie in groep 1/2;
Een effectief aanbod in groep 1/2 en 3;
Een doorlopende lijn van 2 naar 3;
Monitoren van leerlingen in groep 1-3;
Actiepunten en vooruitblik.

De inhoud voor de groepen 4 t/m 8 is:
•
•
•
•
•

Gelijke kansen op vloeiend lezen
Vloeiend lezen en automatisering
Expressief lezen nader bekeken
Met een ‘leesbril’ kijken naar leeslessen
Bouwstenen van effectief didactisch handelen
• Pagina
Afsluiting
en vooruitblik
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LUIZENCONTROLE
Op woensdag 9 maart is er weer een luizencontrole. Wilt u er, indien nodig, rekening mee
houden zoals bijvoorbeeld, haarspeldjes, vlechten, etc? Alvast bedankt hiervoor.

BIDDAG voor gewas en arbeid
Woensdag 9 maart is het biddag
voor gewas en arbeid. Hier zal deze ochtend in alle groepen aandacht aan worden besteed aan de
hand van de Biddag-map van de
HGJB. Er wordt een verhaal verteld
en een verwerking gemaakt. Het thema van dit
jaar is: BLIJVEN BIDDEN Hierbij staat het Bijbelboek Daniel 6 centraal, met als kerntekst
vers 11:
‘Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift
ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu
had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de
richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per
dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte
hij voor het aangezicht van zijn God, precies
zoals hij voordien had gedaan.’
Deze keer kijken wij met de kinderen naar het
gebed zelf. Wanneer bid je? En hoe doe je dat
dan? Het verhaal over Daniël geeft mooie aanknopingspunten om daarop in te gaan.
‘s Middags is er een speciale kinderdienst in de
Hervormde kerk van Brakel. De kerkelijk werker komt, zoals gewoonlijk, voor die dag een
klassenbezoek doen in één van de groepen.

INLOOPMOMENT—groep 0/1 en 2
Op maandag 14 en dinsdag 22 maart kunnen
ouders van deze leerlingen vrijblijvend even
binnenlopen. Hiervoor is gelegenheid tussen
08.20 en 08.35 uur. Vanaf 08.35 uur wordt er
begonnen met de dagopening en de lessen.

WERKPLAATSOCHTEND
Vrijdag 18 maart wordt er weer een werkplaatsochtend gehouden. Gelukkig mogen wij dan ook
weer hulp van (groot)ouders inschakelen.
Mocht hulp nodig zijn, dan hoort u dat via de
leerkrachten. Wij starten deze keer weer met
de kritische denkvaardigheden. De opdrachten
zullen dan verder verwerkt worden in de thema’s en bij het zelfstandig werken.

OUDERGESPREKKEN
Op woensdag 16 en donderdag 17 maart staan
de oudergesprekken gepland voor de leerlingen
uit groep 0/1 t/m 7. Deze gesprekken gaan
over de ontwikkeling van uw kind(eren) aan de
hand van het rapport dat u op vrijdag 25 februari heeft ontvangen.
De gesprekken zullen op school plaatsvinden,
iets waar wij erg blij mee zijn. Wij kijken er
naar uit om u weer te ontmoeten in school!
In de nieuwsbrief van februari heeft u ook al
iets kunnen lezen over de wijziging van de rapporten van groep 1 en 2. Bij het rapport zit ook
een uitleg hoe u het overzicht moet lezen.
U kunt voor de gesprekken via Parro zelf een
tijdstip en dag inplannen. Het rooster wordt
dinsdagavond 8 maart vanaf 20.00 uur open
gezet voor ouders met meerdere kinderen. Op
donderdagavond 10 maart vanaf 20.00 uur
staat het open voor alle ouders.

VOORLICHTING groep 8
Op maandag 21 en dinsdag 22 maart komt iemand van Stichting Voorkom in groep 8 om hen
een weerbaarheidstraining te geven ten aanzien
van de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

LENTEONTBIJT
Wat fijn dat ook het lenteontbijt weer kan
worden georganiseerd. Op woensdag 23
maart ontbijten alle kinderen op school. Niet
met een ontbijt wat door henzelf of vader/
moeder is samengesteld, maar met een ontbijt wat ze krijgen van een klasgenootje. Ieder
kind krijgt een formulier mee waarop bepaalde dingen kunnen worden aangegeven.
Iedereen krijgt ook een doos mee, waar ze
het ontbijt voor de klasgenoot in kunnen
doen.
Het is altijd een prachtig
gezicht, al die blije en verrassende gezichten. Wat een
mooi begin van de lente!

Hij gaat dan in sommige groepen op klassenbezoek, heeft een gesprek met directie en IB-er,
een groepje ouders, een groepje leerlingen en
het team. Vervolgens brengt
hij verslag uit van zijn bevindingen.
Op woensdag 23 maart
wordt onze school bezocht
en hopen wij een positieve
indruk te geven van ons onderwijs en onze organisatie.

SCHRIFTELIJK EXAMEN—VERKEER
De leerlingen van groep 7 hebben op vrijdag 1
april het schriftelijk verkeersexamen. In voorgaande jaren en zeker in groep 7 worden de kinderen voorbereid op gedrag en regels in het verkeer. Zeker ook in voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waarbij de leefwereld van hen
mogelijk nog groter wordt en ze steeds meer
actief deelnemen aan het verkeer. Succes allemaal!

POEZIEWEEK
Ieder schooljaar plannen wij een periode om bezig te zijn met poëzie. Vorig schooljaar is er een
schrijfwedstrijd gehouden, dit schooljaar is er
gekozen voor het voorlezen/voordragen. Tot aan
de voorjaarsvakantie is hier in alle groepen aan
gewerkt. Iedere groep heeft een startpakket
gekregen met daarin lessuggesties voor de leerkracht en een gedichtenbundel. Er is gesproken
over de verschillende soorten poëzie, zodat de
kinderen zien dat poëzie meer is dan alleen
maar iets op rijm.
Voorlees– voordraagwedstrijd
Wij hebben in iedere groep een voorlees- of eigenlijk voordraagwedstrijd gehouden, wat
gecoördineerd en georganiseerd is door juf Gerlinde, onze leescoördinator. De leerlingen leerden allemaal een gedicht (bijna) uit het hoofd en
degene die dat het beste konden voordragen
hebben daarmee een prijs verdiend. De groepen
7 en 8 hebben een spellenpakket ontvangen,
waarbij verschillende spelletjes taal/
poëzie aan bod kwamen. Via Parro
zijn er verschillende berichtjes en
foto’s verstuurd.

GGD—informatie
SCHOOLBEZOEK
Het is belangrijk om aan de kwaliteit van het
onderwijs te blijven werken en het te borgen.
Dit doen wij aan de hand van vragenlijsten voor
ouders, leerlingen en leerkrachten. Daarnaast
worden scholen ook structureel bezocht door de
onderwijsinspectie.
Binnen
onze
stichting
brengt de directeur-bestuurder, dhr. G. Tissink,
jaarlijks een bezoek op alle scholen.

Wij ontvingen van de jeugdverpleegkundige
Gerlinde Bax een interessant artikel over het
zien van kinderen en de ontwikkeling daarvan.
Van harte aanbevolen! U vindt het in de bijlage
van deze nieuwsbrief.
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VEILIGHEID
Nu wij na de voorjaarsvakantie weer met de
reguliere schooltijden gaan werken, is het goed
om weer even de verkeersregels rondom de
school op te frissen.
Veiligheid rondom een school is erg belangrijk.
Hier zijn wij samen verantwoordelijk voor.
Daarom is het goed om aan het begin van het
schooljaar en tussentijds de informatieflyer die
hiervoor is gemaakt onder de aandacht te brengen. Ook voor nieuwe ouders is het fijn om te
weten wat de regels precies zijn.
Het zou fijn zijn als iedereen zich bewust is van
deze regels en zich hier ook aan houdt, in het
belang van de veiligheid van onze kinderen.
U vindt de flyer in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Alvast bedankt voor uw meedenken en
handelen!

SCHOOLBIBLIOTHEEK
In de tijd die achter ons ligt, is het
uitlenen van de boeken wel gewoon door gegaan op een moment
dat de leerkracht dit aangaf. Nu er
weer ouders in school mogen komen, gaan de bibliotheekouders
dit na de voorjaarsvakantie weer
oppakken. Dat betekent dat er iedere woensdag gelegenheid is om boeken te ruilen.

FORMATIE - nieuwe leerlingen
Wij zijn al weer bezig met het formeren van de
formatie voor volgend schooljaar. Om vooral bij
de indeling van de kleuters een goede keuze te
kunnen maken, is het belangrijk dat wij weten
welke kinderen voor december 2023 bij ons
op school hopen te komen. Mocht het op één
van uw kinderen van toepassing zijn, wilt u hen

dan inschrijven? U kunt het inschrijvingsformulier downloaden van de website of bij de administratie/directie aanvragen.
Mocht u ouders kennen waarvan u weet dat zij
zich oriënteren op een basisschool, wilt u dit dan
aan hen doorgeven?

SCHOOLORKEST
HET SCHOOLORKEST KAN BEGINNEN!
De start is op dinsdag 15 maart na schooltijd.
De kinderen krijgen dan van school iets te drinken en eten. Om 15.45 uur stopt de les. Op 15
maart ontvangen betreffende leerlingen het instrument wat ze hebben gekozen. Het is de bedoeling dat ze die wekelijks op dinsdag weer
meenemen naar school.
De kinderen lenen als het ware het instrument
van school om zo thuis te kunnen oefenen, zonder dat ouders een instrument hoeven aan te
schaffen. Hiervoor wordt een gebruikersovereenkomst getekend.
Juf Gera, juf Carolina en alle
kinderen die deelnemen: veel
plezier, wij zijn erg benieuwd!

PARRO
Wist u dat u zelf in het Ouderportaal eventuele
wijzigingen van adres en/of telefoonnummer
kunt invoeren? Soms komt het voor dat wij een
nummer bellen, wat niet meer in werking is.

PSALMEN VAN DE MAAND
De psalmen die deze maand worden geleerd
zijn:
Groep 0/1 en 2: psalm 146:1
Groep 3 en 4: psalm 119:1, 116:1 en 10
Groep 5 t/m 8: psalm 2:7,
psalm 5:12, psalm 19:6a en 6b

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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