MEI
HEMELVAART
Jezus is met zijn discipelen
naar een hoge berg gegaan.
Hij zegt: “Ik ga naar Mijn Vader,
want daar kom Ik ook vandaan.
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Ik laat jullie niet alleen hoor.
Ik beloof je als je wacht,
komt Mijn Geest in jullie wonen
en ontvangen jullie kracht.
Ja, mijn Geest zal jullie helpen,
Hij maakt je van binnen blij.
Ga op reis naar alle mensen
en vertel ze maar van Mij”.
Jezus zegent eerst Zijn vrienden
dan gaat Hij bij hen vandaan.
Kijk, de vrienden zien hoe Jezus
naar Zijn Vader is gegaan.
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PERSONEEL

Jarigen

3

Groep 8
Meester Huig gaat zich na de meivakantie al inwerken op De Burcht in
Aalst. Daardoor zal hij op vrijdag
niet meer voor groep 8 staan. Juf
Gerdien heeft aangegeven, dat zij
deze lesgevende taken wel wil waarnemen tot de zomervakantie. Wij
zijn blij dat ze hierin mee heeft willen denken. Wij wensen meester
Huig een goede start in Aalst.

Belangrijke data:
25 april t/m 6 mei
Meivakantie
11 mei
Werkplaatsochtend
17 mei
Sportdag groep 7 en 8
17 mei
Studiemiddag; alle groepen
12.30 uur vrij
18 en 19 mei
Schoolfotograaf
18 mei
Ouderavond
19 mei
Open inloopmoment gr. 0/1 en 2
26 en 27 mei
Hemelvaartsdag en vrije dag
1 juni
Lentemarkt
3 juni
Volgende nieuwsbrief

En ze staren naar de hemel,
nee hun Heere zien ze niet meer.
Wel twee engelen die verschijnen
en zij zeggen: “Hij komt weer!”

MEIVAKANTIE
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief, is de meivakantie net begonnen. Na een periode waarin wij verschillende dingen weer als vanouds
konden oppakken is er nu een tijd
voor afstand nemen en rust/
ontspanning. Wij wensen u en de
kinderen een hele fijne vakantie toe!

WERKPLAATSOCHTEND
Op woensdag 11 mei is er weer een
werkplaatsochtend. Deze keer zijn
de analytische denkvaardigheden
aan de beurt. Mocht er hulp gewenst
zijn van ouders, dan hoort u dat via
de leerkracht(en).

LUIZENCONTROLE
Na een vakantie wordt er op woensdag een luizencontrole gedaan bij
alle leerlingen. De volgende staat
gepland op woensdag 11 mei. Wil u
hier rekening mee houden als het
gaat om strikjes, vlechten, etc? Alvast bedankt!

STUDIEMIDDAG

Benoeming
Wij hebben gelukkig inmiddels een
nieuwe collega gevonden die na de
zomervakantie ons team wil komen
versterken. Het is juf Willemieke
Timmer die op dit moment nog
werkzaam is in Hedel. Wij heten
haar via deze nieuwsbrief alvast
welkom! Meer informatie volgt later.

Dinsdag 17 mei is er weer een studiemiddag voor het team. Alle kinderen zijn dan om 12.30 uur vrij.
Deze middag zullen wij als team van
gedachten wisselen over de aanpak
van onze methode Wonderlijk Gemaakt. Dit heeft ook mooie raakvlakken met de identiteit van onze
school. Het is waardevol om als
team hierover in gesprek te gaan en
ervaringen en visie te delen.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op de jaarplanning staat, dat op
woensdag 18 en donderdag 19 mei
de schoolfotograaf op school komt.
Deze keer worden er
zowel groepsfoto’s gemaakt als portretfoto's.
U krijgt hierover nog
meer informatie via een
aparte brief.

OPEN INLOOPMOMENT gr. 0/1 en 2

LENTEMARKT

Op donderdag 19 mei kunnen de ouders van
groep 0/1 en 2 vrijblijvend een kijkje komen nemen in de klas tussen 08.20 en 08.35 uur. Een
mooie gelegenheid om eens te bekijken waar uw
kind zoal mee bezig is in de klas. U bent van harte welkom!

Omdat er voor de lentemarkt geen nieuwsbrief
meer uitkomt, bij deze alvast wat informatie
over deze activiteit. Het is bijzonder fijn dat dit
weer kan worden gehouden. De Activiteitencommissie is achter de schermen al begonnen
met de organisatie. Zij is de drive achter deze
lentemarkt en zet zich hier enorm voor in om er
ook dit schooljaar weer iets moois van te maken.

OUDERAVOND
Vanwege de maatregelen rondom corona is de
datum van de ouderavond over interactief voorlezen verplaatst van het begin van het schooljaar naar woensdag 18 mei. Dit is al vermeld in
een eerdere nieuwsbrief.
Deze avond is speciaal bedoeld voor ouders met
kinderen in de onder-middenbouw t/m groep 4.
De inloop is met koffie/thee vanaf 19.30 uur en
wij hopen de avond om 19.45
uur te beginnen.
De schrijfster Vrouwke Klapwijk
die ons heeft ondersteund bij
het updaten van de schoolbibliotheek en ons ook adviseert bij
de nieuwe aanschaf van boeken, zal deze avond leiden.
Wij hopen dat u komt. Het belooft een avond te
worden waarbij u tot de ontdekking komt dat
voorlezen erg leuk is en zeer waardevol voor de
ontwikkeling van uw kind!

De lentemarkt wordt op school gehouden op
woensdag 1 juni van 16.00—19.00 uur. U kunt
op eigen gelegenheid over de markt lopen waar
allerlei kraampjes staan en ook wat activiteiten
waar u en/of uw kind(eren) aan deel kunnen
nemen. De kinderen krijgen van school een
frietje. Deze keer is de opbrengst voor buitenspeelmateriaal.

PARRO—absentie
Misschien heeft u het al gemerkt, maar u kunt
tegenwoordig uw kind ook ziek melden via Parro. De leerkracht ontvangt het bericht direct en
het staat ook meteen geregistreerd. U hoeft
dan niet meer te bellen maar een melding via
Parro is dan voldoende.

ACTIE RUGTASJES—OEKRAINE
HEMELVAARTSDAG
Dit schooljaar vieren wij Hemelvaartsdag op
donderdag 26 mei. Deze dag en ook de vrijdag
erna zijn alle leerlingen vrij. Na de dood en opstanding van de Heere Jezus is Hij naar de hemel gegaan op Hemelvaartsdag.
Daar ligt een belofte voor ons allemaal als wij
Hem erkennen en liefhebben als onze Vader.
Een geweldig vooruitzicht!

Op woensdag 13 april was er een officieel moment, waarbij basisschoolkinderen uit de Bommelerwaard tasjes Take Me Everywhere hebben
overhandigd aan vertegenwoordigers van de
gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Het was
ontzettend mooi dat er vanuit beide gemeenten
vertegenwoordigers waren om deze tasjes van
de kinderen te ontvangen. Hierdoor werd het
project echt Bommelerwaard breed ontvangen.
Ook namens onze school waren daar 7 leerlingen bij aanwezig. U heeft misschien het
artikel gelezen in het Brabants Dagblad en de
Bommelerwaardgids.

SPORTDAG groep 7 en 8
Op dinsdag 17 mei wordt er voor de groepen 7
en 8 in de regio een sportdag georganiseerd
door SPEL& en door studenten van het Willem 1
college. Ook wij willen deelnemen. De leerlingen worden die dag om 08.15 uur verwacht
op locatie Voetbalveld Meidijk Zuilichem (wij
zullen daar dus niet gezamenlijk naar toe fietsen). Tussen 12.00 uur en 12.30 uur eindigt de
sportdag en kunnen de leerlingen vanaf genoemde locatie naar huis fietsen of worden opgehaald.
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Wij zijn supertrots op
onze kanjers van de Willem van Oranjeschool! Er
is met elkaar een bedrag
van € 9100,- bij elkaar
gelopen.

PSALMEN VAN DE MAAND
In de periode
van de meivakantie tot de zomervakantie gaan wij in alle
groepen lessen aanbieden uit de methode
‘Wonderlijk Gemaakt’. Deze lessen beogen een
gezonde seksuele vorming. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van het zelfbeeld, het
aanleren van sociale normen (wat doe je wel en
wat niet), het werken aan weerbaarheid (ja- en
nee- zeggen) en er is aandacht voor relaties/
vriendschap, liefde en trouw. Mocht uw kind
misschien met vragen of opmerkingen thuis komen, dan weet u ervan. Als u zelf vragen
heeft, kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

De psalmen die deze maand worden geleerd
zijn:
Groep 0/1 en 2: psalm 79:7
Groep 3 en 4: psalm 118:1 en
psalm 118:14
Groep 5 t/m 8: psalm 25:2 en psalm 119:3

VADER-/MOEDERDAG
Vanaf dit schooljaar zullen de kinderen in groep
5 t/m 8 geen cadeautjes meer maken op
school. De kinderen uit groep 0/1 t/m 4 doen
dit wel.
Omdat de basisvaardigheden de speerpunten
zijn van ons onderwijs, moeten sommige andere zaken wijken. Het maken van moeder- en
vaderdag cadeautjes hebben wij daarom geschrapt. Dit kan eigenlijk prima in de huiselijke
sfeer worden gelaten.
De kinderen worden dus uitgedaagd om zelf
iets te verzinnen!

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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