APRIL
OVERWINNAAR
Roep de jonge morgen wakker,
wees de zon vandaag toch voor,
want wij mogen weer gedenken
hoe de dood de slag verloor.
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Wie naar Golgotha geweest is,
wie Hem de kruisweg heeft zien
gaan,
wie aan God zijn schuld bekend
heeft,
vangt vandaag een loflied aan!
Laat de vreugde nu toch bruisen,
houd je blijdschap nu niet in!
Nu geen vragen, nu geen twijfel:
Christus gaf een nieuw begin.
Roep de hele wereld wakker,
zegt het allen, dat Hij leeft!
Dat God, na een nacht vol vragen,
Pasen, Leven, Uitzicht geeft

Jarigen

Belangrijke data:

3

Juf Mirella knapt langzaam op, gelukkig! Ze heeft wel te horen gekregen dat de periode van herstel nog
de nodige tijd zal vragen.
Groep 0/1
Inmiddels is de kleutergroep tot
boven de 30 leerlingen uitgekomen.
Daarom hebben wij besloten, dat er
vanaf maandag 4 april alle ochtenden naast de leerkracht nog iemand
anders in de groep is. Juf Josette
zal van dinsdag tot en met vrijdag
in de groep zijn en juf Frandirka
Dingemans op maandagochtend.
Juf Frandirka werkt ook in Zuilichem en wij zijn erg blij dat ze op
maandag bij ons de extra ondersteuning wil geven. Juf Frandirka,
je bent van harte welkom, hopelijk
doe je dit werk met veel plezier!

SPONSORLOOP—Oekraïne
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5 april
Open ochtend/avond
6 april
Ouderavond
7 april
Scholingstraject lezen
12 april
Paasviering
14 april
Studiemiddag, 12.30 uur vrij
15 en 18 april
Goede vrijdag en Pasen
19-20/21
Centrale Eindtoets en Entreetoets
22 april
Koningsspelen en nieuwsbrief
23 april t/m 6 mei
Meivakantie

Herstel
Juf Nel is inmiddels al weer enkele
uren op school en werkt voornamelijk met groepjes kinderen. Wij vinden het heel erg fijn dat ze weer in
ons midden is en langzaam haar
werkzaamheden weer kan oppakken. In de komende tijd zal ze ook
weer het lesgeven aan groep 4 proberen op te pakken, uiteraard in
stapjes.

Juf Josette zal op de middagen extra ondersteuning blijven geven in
groep 2.
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Artikelen
Psalmen van de maand

PERSONEEL

WELKOM
In april hopen Mas Reijngoud, Elise
Bronkhorst en Isa Quivooij vier jaar
te worden. Wij heten jullie van harte welkom en hopen dat jullie met
veel plezier naar school zullen
gaan.

Wat was het ontzettend mooi om te
zien hoe de kinderen hun uiterste
best deden om maar zoveel mogelijk rondjes van het circuit te lopen.
Over de hele ochtend verspreid
werden ze aangemoedigd door ouders en belangstellenden, dat deed
hen zichtbaar goed! Het eindbedrag
is nog niet bekend, want groep 8
heeft een week later gelopen in de
gymzaal. Tot nu toe is het mooie
bedrag van € 8600,- bij elkaar gelopen! In de bijlage van deze
nieuwsbrief vindt u een brief met
meer info over de rugzakactie.

ZIEN
Wij volgen de kinderen niet alleen op cognitief
gebied, maar ook in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. Dit doen wij van groep 3 t/m 8
aan de hand van ZIEN. De leerkrachten observeren de leerlingen constant en vullen in november en maart de vragenlijst in. Deze lijst
omvat allerlei vragen op het gebied van sociale
ontwikkeling, het welbevinden en zelfredzaamheid. In maart vullen alleen de leerkrachten de
lijst in, in november krijgen de leerlingen van
groep 5 t/m 8 ook een vragenlijst die ze in
moeten vullen.
De kleuters worden geobserveerd aan de hand
van de Leerlijnen Jonge Kind.
Het welbevinden en veiligheidsgevoel van de
leerlingen is erg belangrijk, dan pas is er ruimte
om te leren.

OUDERAVOND
U heeft deze week de uitnodiging ontvangen
voor de ouderavond op woensdag 6 april. Bij
deze nog een keer een herinnering om u te laten weten dat u van harte welkom bent! Een
boeiend onderwerp waar iedere ouder en ook
school bijna dagelijks mee te maken
heeft. De avond begint om 19.30 uur,
er is koffie/thee vanaf 19.15 uur.

De kinderen worden om 18.10 uur verwacht in
school. U kunt als ouder(s) dan zelf een plekje
zoeken in de kerk, de kinderen komen gezamenlijk de kerk binnen. Na afloop ontvangen de
kinderen nog een attentie namens de Activiteitencommissie.
Voor overige belangstellenden is er gelegenheid
om de viering te beluisteren via
www.hervormdbrakel.nl

STUDIEMIDDAG
Op donderdagmiddag 14 april is er weer een
studiemiddag voor het team. Die ochtend zijn
alle groepen om 12.30 uur vrij. Deze middag
zullen wij o.a de (school)resultaten van de Mtoetsen en observaties bespreken.

GOEDE VRIJDAG EN PASEN
Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag, de dag
dat Jezus aan het kruis stierf voor onze zonden.
Aansluitend vieren wij op 17 en
18 april Pasen, een feest van bevrijding en een hoopvolle toekomst voor allen die Hem liefhebben!

CENTRALE EINDTOETS
SCHOLING LEESONDERWIJS
Het is mooi om te zien hoe de expertise van de
leerkrachten vergroot aan de hand van de scholing voor een doorgaande lijn in ons technisch
leesonderwijs. Op donderdag 7 april is er weer
een ronde klassenbezoeken en een bouwoverleg.
Onderwijsadviseur Manon Biemans begeleidt ons
hierbij op een inspirerende en innoverende wijze. De scholing gaat aan de hand van het boek
wat Marita Eskens hierover heeft geschreven. Zij
is ook aangesloten bij Expertise.

PAASVIERING
Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij de Paasviering weer met alle kinderen samen in de
Hervormde kerk in Brakel kunnen vieren. Inmiddels is het programma bekend en wordt er
al druk geoefend. Het thema van dit jaar is :
OVERWINNAAR.
Graag nodigen wij de ouders uit om samen met
ons het Paasfeest te vieren. Wij maken een
voorzichtige stap, dus deze keer met alleen de
ouders. Wij hopen dat wij bij de volgende viering ook weer andere belangstellenden kunnen
uitnodigen. De avond begint om 18.30 uur.
Pagina 2

Op dinsdag 19 en woensdag 20 april staat de
Centrale Eindtoets voor de leerlingen van groep
8 gepland. Tijdens de VO-adviesgesprekken is
al een advies gegeven over het vervolgonderwijs. Onze ervaring is, dat het resultaat van de
Centrale Eindtoets dit vaak bevestigt.
Het is voor het vervolgonderwijs een belangrijk
moment, maar het gaat vooral om de jaren die
er voor liggen: wat je allemaal hebt geleerd,
gedaan en hebt laten zien. Heb vooral vertrouwen in jezelf en je talenten die je hebt ontvangen. Veel succes allemaal!

ENTREETOETS
De Entreetoets voor de leerlingen
van groep 7 wordt op dinsdag 19,
woensdag 20 en donderdag 21
april afgenomen. De Entreetoets
is een mooie meting voor de aanloop naar groep 8. Over het resultaat wordt ook
een gesprek gevoerd met de ouders tijdens het
oudergesprek in juli. Dan wordt er een globale
denkrichting aangegeven wat betreft het VO en
wat ervoor nodig is om daar te komen. Ook de
meiden en jongens van groep 7 veel succes bij
het maken van de Entreetoets!

OPEN INLOOPMOMENT
Op woensdag 20 april mogen de ouders van
groep 0/1 en 2 weer vrijblijvend een kijkje
komen nemen in de klas tussen 08.20 en 08.35
uur.

Punten van aandacht voor de leerlingen was de
pannakooi, omdat de bal vaak over het hek
gaat. Daarnaast werd opgemerkt dat de wisseling van leerkrachten in geval van ziekte, voor
sommige kinderen moeilijk is.

SCHOOLVAKANTIES 2022-2023
KONINGSSPELEN
Vrijdag 22 april worden de koningsspelen gehouden. Net als altijd zullen wij gezamenlijk
starten op het schoolplein. Daarnaast zal ook
het schoolorkest hun eerste optreden hebben in
het openbaar, wij zijn benieuwd!
De ochtend staat in het teken van verschillende
activiteiten en spelletjes. Dit jaar zal de organisatie in handen zijn van Spel&. De kinderen
mogen verkleed in oranje, rood, wit of blauw
naar school komen. Er wordt door school gezorgd voor eten en drinken.

In verband met de soms vroege planning, delen
wij nu alvast de vakanties van het nieuwe
schooljaar:
Herfst: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerst: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaar: 20 t/m 24 februari 2023
Pasen: 7 en 10 april 2023
Mei: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomer: 15 juli t/m 27 augustus 2023

VERKEERSEXAMEN THEORIE
MEIVAKANTIE
De meivakantie begint na afloop van de koningsspelen op vrijdag 22 april om 12.30 uur.
Na twee weken vakantie hopen wij iedereen
weer uitgerust en gezond terug te zien op maandag 9
mei. Wij wensen iedereen
een fijne vakantie!

SCHOOLBEZOEK
Op woensdag 23 maart kwam dhr. Gert Tissink
(directeur-bestuurder) bij ons op schoolbezoek.
Hij heeft aan de klassenbezoeken en gesprekken met ouders, team en leerlingen een positieve indruk overgehouden. Enkele dingen die zijn
teruggegeven zijn:








Goede communicatie vanuit school;
Herkenbare identiteit;
Veilige en open sfeer;
Goede leerlingbetrokkenheid tijdens de
lessen;
Goede interactie tussen leerkracht en
leerlingen;
Deskundige leerkrachten;
Opbrengsten worden goed in de gaten gehouden en verklaard.

Leerlingen geven aan:

Er wordt minder gepest, de juf/meester
helpt hier goed bij;

De leerkrachten leggen goed uit en helpen
goed;

Werkplaatsochtend en creamiddag worden
gewaardeerd.

Alle leerlingen uit groep 7 die op donderdag 31
maart hebben deelgenomen
aan het theoretisch verkeersexamen zijn geslaagd. Gefeliciteerd allemaal!

ACTIVITEITEN
Lentemarkt
Na overleg is de datum van de lentemarkt naar
een week later verschoven. De lentemarkt staat
nu gepland op woensdag 1 juni.
Avondvierdaagse
De commissie heeft besloten dat wij dit schooljaar weer meedoen met de Avondvierdaagse in
Zaltbommel. Deze wordt gehouden van dinsdag
5 t/m vrijdag 8 juli. Meer informatie volgt later.

ARTIKELEN
Graag delen wij met u de informatie die wij ontvangen van externen waarbij wij denken dat dit
aansluit bij waar school mee bezig is of wat zinvol is om mee te geven.
Bij deze nieuwsbrief zijn dat de volgende dingen:
•
10 tips bij het uitkiezen van een boek
(aangereikt door Manon Biemans, onze
adviseur van Expertise);
•
Cursus Positief Opvoeden (aangereikt door
Buurtzorg Jong);
•
Veilig in het verkeer (aangereikt door Gerlinde Bax, GGD);
•
Artikel over hoe praat je met je kind over
het conflict tussen Rusland en Oekraïne
(GGD).
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OPEN OCHTEND / AVOND

PSALMEN VAN DE MAAND

Op dinsdag 5 april is er gelegenheid voor oriënterende ouders om de school tussen 09.00—
10.30 uur vrij binnen te lopen om kennis te maken. Ook ‘s avonds is hier gelegenheid voor tussen 19.00—20.00 uur. Mocht u ouders kennen,
wilt u dit dan aan hen doorgeven?
Alvast bedankt!

Deze maand worden de liederen uit de Paasliturgie geleerd en gezongen.

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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