
 

GETUIGEN ZIJN 

Belangrijke data: 
 
5 en 6 juni 
Pinksteren 
7 juni 
Studiemiddag; alle kinderen zijn 
om 12.30 uur vrij 
9 juni 
Excursie groep 7 
14 juni 
Schoolreis 0/1—7 
21 juni 
Knikkerkampioenschappen 
(voorronde) 
24 juni 
Inloopmoment groep 0/1 en 2 
27 en 28 juni 
Oudergesprekken groep 0/1 - 2 
30 juni—2 juli 
Schoolkamp groep 8 
1 juli 
Volgende nieuwsbrief  
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In dit nummer: 

Al heel lang wordt het zendingsgeld 
van onze school aan Woord en Daad 
gegeven. Via deze organisatie 
ondersteunen wij vier kinderen. 
Mark John woont op de Filipijnen, 
Lisbeth in Guatemala (zie kaartje), 
Esthere op Haïti en Gnon in Benin. 
Daarom kunnen deze kinderen naar 
school. Op school krijgen ze altijd 
een warme maaltijd. Verder wordt 
gezorgd voor schoolboeken en 
schriften. Vaak krijgt hun familie ook 
hulp. 

PERSONEEL en STAGE 

Binnenkort komt er iemand van 
Woord en Daad op onze school. Na 
de meivakantie stuurden wij naar 
deze vier kinderen een kaart. Dat 
mag weer, na de coronatijd. 

Doet u ook weer mee? In elke klas 
staat een busje voor het zendings-
geld. Namens deze vier kinderen 
hartelijk dank! 

LENTEMARKT 

Afgelopen woensdag is de lentemarkt 
gehouden. Wij vonden het erg fijn 
dat het dit schooljaar weer door kon 
gaan. Wat fijn dat er zoveel belang-
stelling was. Ontzettend veel werk is 
er verricht in de voorbereiding door 
de ouders van de Activiteitencom-
missie en de commissie van leer-
krachten. Het was een geslaagde 
middag met een mooie opbrengst 
van € 1724,75! Het geld wordt be-
steed aan het opfrissen van het 
plein.  

Formatie schooljaar 2022-2023 
De formatie voor volgend schooljaar 
krijgt langzaam vaste vorm. Inmid-
dels weten wij, dat er een vacature 
ontstaat in groep 4. Hiervoor is al via 
de mediakanalen een oproep ge-
plaatst. Mocht u de oproep langs zien 
komen, wilt u het dan alstublieft de-
len? 
Misschien kent u in uw omgeving 
(toekomstige) leerkrachten die u op 
onze vacature kunt attenderen? Wij 
stellen dat enorm op prijs! 
 
Stage 
Vanaf het begin van het schooljaar 
heeft meester Gerben iedere vrijdag 
stage gelopen in groep 3. Hopelijk 
heeft hij er een goede indruk aan 
overgehouden en is dat een aanzet 
om een opleiding te kiezen voor een 
verder vervolg. Meester Gerben, be-
dankt voor je goede inzet! 

ZENDING 
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STUDIEMIDDAG—lezen 

CITO-TOETSEN 

In week 24 en 25 worden de Eindtoetsen van 
CITO  afgenomen in de groepen 3 t/m 7. De 
resultaten zullen worden besproken tijdens de 
oudergesprekken die in week 26 gepland staan 
voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 
0/1 en 2, waarbij de Leerlijnen van het Jonge 
Kind centraal staan.  In week 28 zijn de ge-
sprekken voor de ouders van leerlingen uit de 
groepen 3 t/m 7.  
 

Op donderdagochtend 9 juni hopen de leer-
lingen van groep 7 een struintocht te gaan 
maken in de Breemwaard (uiterwaarden) tus-
sen Zuilichem en Nieuwaal. De excursie wordt 
georganiseerd door Bezoekerscentrum de Grote 
Rivieren.  

Dinsdagmiddag 7 juni staat een studiemiddag 
gepland. Dit is de laatste studiemiddag van dit 
schooljaar. Alle kinderen zijn dan om 12.30 
uur vrij. 
 
Deze middag sluiten wij het eerste jaar van de 
scholing met betrekking tot goed leesonderwijs  
af. Goed leesonderwijs: wat is dat, hoe geef je 
dat en wat hebben wij nodig als leerkrachten om 
een goede (voorbereidende) leesles te geven? 
 
Er zijn klassenbezoeken afgelegd en er is veel 
informatie, kennis en ervaring met elkaar uitge-
wisseld. De laatste bijeenkomst komt alles bij 
elkaar. De leerkrachten hebben de opdracht ge-
kregen om in groepen de kern van ons leeson-
derwijs in de verschillende groepen in een poster 
vorm te geven. Dit zal tijdens de studiemiddag 
aan elkaar worden gepresenteerd.   
 
De hele scholing is gegeven aan de hand van het 
boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’ 
geschreven door Mariska Eskens. 
Zij werkt bij Expertise en de scholing is gegeven 
door een collega van haar.  
 
Juf Gerlinde (leescoördinator) gaat nu een bor-
gingsdocument opstellen. Dit document is het 
kloppend hart van ons leesonderwijs. Hier staan 
visie, uitwerking en afspraken in wat een houvast 
is voor de praktijk.  
Wij kunnen zeggen dat wij tot  
nieuwe inzichten zijn gekomen en  
dat dit effect heeft op hoe wij ons  
leesonderwijs vorm geven.  
 
Het was inspirerend en leerzaam! 

EXCURSIE GROEP 7 

Op dinsdag 14 juni gaan de groepen 0/1 t/m 7 
op schoolreis. Wat fijn dat dit allemaal weer 
kan!  

De groepen 0/1 en 2 gaan naar Avonturen 
boerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De 
groepen 3 en 4 gaan naar Ouwehands  
Dierenpark in Rhenen en de groepen 5 t/m 7 
gaan naar het Openluchtmuseum in Arnhem. U 
heeft hierover al meer informatie ontvangen via 
de leerkrachten.  
De leerlingen van groep 8 zijn deze dag vrij. 

 

SCHOOLREIS 

JUNI: MAAND VAN DE GEHEIME 

VOORLEZER 

Juf Gerlinde heeft in het hele schooljaar activi-
teiten gepland die te maken hebben met lezen. 
In de maand juni komt er in iedere groep een 
geheime voorlezer. Alle groepen krijgen een 
brief met daarin een omschrijving van degene 

die komt voorlezen in hun klas. Het is natuurlijk 
het leukst als de kinderen gaan raden, maar ze 
weten het pas zeker als de voorlezer komt...  

Onlangs dachten wij aan de Hemelvaart van de 
Heere Jezus. De discipelen kregen de opdracht te 
wachten totdat ze de kracht van de Heilige Geest 
zouden ontvangen, om het werk van de Heere 
Jezus voort te zetten. Dat gebeurde 10 dagen na 
de Hemelvaart. Ze spraken in verschillende talen, 
zodat iedereen kon horen van het blijde Evange-
lie. Het werd nog meer zichtbaar door de vlam-
men op hun hoofd en hoorbaar door de wind. Er 
kwamen op dat moment vele mensen tot geloof.  
 
Wij mogen dit in onze tijd ook nog steeds doen, 
vertellen van de liefde van de Heere Jezus voor 
alle mensen. De leerkrachten doen dit dagelijks 
aan de hand van verhalen uit de Bijbel, het zin-
gen van psalmen en liederen en te bidden voor 
de kinderen en mensen, ver weg of dichtbij. 
 
Zondag 5 juni denken wij aan dit Pinksterfeest en 
maandag 6 juni hebben wij aansluitend een vrije 
dag vanwege 2e pinksterdag. Wij wensen u goe-
de dagen! 

PINKSTEREN 

Dinsdag 21 juni is de voorronde van de Bom-
melerwaardse knikkerkampioenschappen. De 
voorronde wordt op ons schoolplein gehouden 
van 15.30—17.00 uur. De jongens en meisjes 
die zich van onze school hebben opgegeven: 
doe je best en veel succes!  

KNIKKERKAMPIOENSCHAPPEN 
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SCHOOLKAMP 

Groep 8 gaat op schoolkamp! Het schoolkamp 
is van woensdag 29 juni tot en met vrijdag 1 
juli. Zij zullen drie dagen in en om Biezenmortel 
zijn, waar ze allerlei activiteiten zullen doen. 
Langzamerhand nadert het afscheid van de ba-
sisschool, hopelijk kunnen jullie terugkijken op 
een fijn en gezellig schoolkamp, veel plezier sa-
men! Dit schooljaar gaan juf Gerdien, meester 
Huig, juf Jolanda en Henk Jan de Haan mee als 
begeleiding. Voor groep 2 zal 
er naar vervanging worden  
gezocht.  

De jarigen in JUNI zijn: 
 
05-06 Maarten van der Zalm, groep 5 
06-06  Jasmijn Mans, groep 7 
06-06 Manuel Kamsteeg, groep 3 
07-06 Liza Duijzer, groep 2 
11-06  Djayvey Ferket, groep 5 
16-06 Matthieu Verhoeks, groep 0/1 
17-06 Jelte van Hemert, groep 2 
18-06 Mats Hus, groep 5 
21-06  Teun van der Zalm, groep 6 

 
 
23-06 Emmy Kooijman, groep 8 
24-06  Lindsey Schreuders, groep 3 
25-06 Joppe Grauss, groep 4 
25-06  Maarten de Bruijn, groep 8 
26-06 Matthias van der Klooster, groep 2 
27-06  Teun Broere, groep 8 
27-06  Cas van Dalen, groep 7 
 
 

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 

De psalmen die deze maand worden geleerd 
zijn: 
 
Groep 0/1 en 2: psalm 81:12 
Groep 3 en 4: psalm 108:1 en 98:1 
Groep 5 t/m 8: psalm 46:6, psalm 30:3, 
psalm 31:17 en psalm 32:1a 
 

INLOOPMOMENT 

Op vrijdag 24 juni is er weer een inloopmoment 
bij groep 0/1 en 2. Vanaf 08.20—08.35 uur 
kunt u een kijkje komen nemen in de klas. 

OUDERGESPREKKEN groep 0/1 en 2 

NIEUWE LEESBOEKEN 

Op maandag 27 en dinsdag 28 juni worden de 
oudergesprekken gehouden 
met de ouders van leerlingen 
uit groep 0/1 en 2.  

U krijgt via Parro een uitnodi-
ging om aan te geven welke 
dag en welk tijdstip u graag 
op gesprek komt.  

De schoolbibliotheek is weer aangevuld met 
nieuwe leesboeken! Dit is besteed vanuit de 
NPO-gelden. Er is bij de keuze rekening gehou-
den met niveau, onderwerpen en diversiteit. 
Dat belooft weer veel leesplezier, ook in de ko-
mende vakantie. Er zijn kinderen die al heel 
lang een boek/boeken thuis hebben. Wij zouden 
dat boek/die boeken graag weer terug zien op 
school. Alvast bedankt! 

Woensdagavond 6 april hebben wij met elkaar 
een fijne ouderavond gehad. Het onderwerp 
was: ‘Spelletje of game-over?’ Een boeiend ver-
haal met tussendoor leuke interactieve onder-
brekingen. Middels een Kahoot testten wij onze 
kennis over de plek die Gamen inneemt. De 
stelling ‘er is geen ontwikkeling zonder spel’ 
was een goede aanzet tot het nadenken over de 
plek van spel online en offline. Waaruit een 
mooie conclusie viel te trekken dat elk spel 
kaders en regels nodig heeft. De inzichten die 
Theo Compernolle in zijn boek ‘Ontketen je 
brein’ beschrijft waren verhelderend. Nog eens 
nalezen? De hand-outs vindt u als bijlage bij 
deze nieuwsbrief.  

OUDERAVOND 

GGD—  artikel visus 

In de bijlage van deze nieuwsbrief zit een arti-
kel wat via onze jeugdverpleegkundige aan ons 
door werd gegeven. Wij delen het graag met u! 


