
Even kwetsbaar als een 
vlinder 
of een beeldje van 
kristal. 
Is een kind dat zoekt 
naar liefde 
en bescherming bovenal. 
 
In zijn wereld van verwachting 
hoop ik dat het slagen zal. 
Als chauffeur, piloot of kapster 
maar als mens toch bovenal. 
 
God, dat ik de juiste woorden 
tegen het kind heb mogen zeggen. 
Dat het zich aanvaard mocht weten 
maar beschermd toch bovenal. 
 
Ongeacht alle prestaties 
daarom gaat het toch meestal? 
Ongeacht toetsen en cijfers 
maar als mens toch bovenal. 
 
God geeft liefde aan de mensen 
maar aan kind’ren bovenal. 
Want ze zijn kwetsbaar als vlinders 
of als beeldjes van kristal. 
 
Chris Lindhout 

KRISTAL 

Belangrijke data: 
 
5 tot 8 juli 
Wandelvierdaagse 
 
8 juli 
Presentatie Woord en Daad 
 
11 en 12 juli 
Oudergesprekken groep 3-7 
 
11 juli 
Inloopmoment groep 0/1 en 
2 
 
18 en 19 juli 
Schoonmaakavonden  
 
19 juli 
Rapport groep 0/1 t/m 7 
 
20 juli 
Afscheid groep 8 
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In dit nummer: 

PERSONEEL en STAGE 

momenten dat er klachten bijkomen 
of niet over willen gaan. Ze is inmid-
dels onder medisch toezicht van ver-
schillende artsen. Wij leven met haar 
mee, zeker nu de periode van afwe-
zigheid en herstel langer duurt dan 
gehoopt.  
 
Juf Nel hoopt voor de zomervakantie 
haar werk weer volledig te hervatten.  
Wij zijn blij dat het herstel voorspoe-
dig is gegaan! Voor juf Annemarie 
betekent dit, dat ze steeds meer een 
stapje terug moest doen. Aan de ene 
kant fijn, aan de andere kant bete-
kent dit afscheid nemen. Ontzettend 
bedankt voor de tijd die je wilde in-
vallen tijdens de afwezigheid van juf 
Nel. Wie weet, nog eens tot ziens! 
 
Welkom 
Wij heten juf Cora Mollema en juf 
Willemieke Timmer van harte wel-
kom! Zij gaan ons team na de zo-
mervakantie versterken en wij hopen 
dat ze snel hun draai kunnen vinden 
en met veel plezier les mogen geven 
aan de kinderen die hen zijn toever-
trouwd.  
 
Afscheid 
De laatste weken zijn aangebroken 
dat meester Huig bij ons als leer-
kracht werkzaam is. Woensdagavond 
20 juli neemt hij afscheid van groep 
8. Donderdag 21 juli zal zijn laatste 
werkdag zijn op school. Wij zullen 
hem zeker gaan missen en bedanken 
hem voor alle mooie mo-
menten, zijn inzet, nuch-
tere kijk en gedrevenheid! 
Gods zegen gewenst als 
directeur in Aalst.  
 
Juf Anneleen, die de opleiding voor 
onderwijsassistent volgde voor het 
derde jaar, heeft het goed mogen 
afronden.  Ze is inmiddels klaar met 
haar stage en werkt tot de zomerva-
kantie nog alle morgens in groep 3.  
Zij neemt daarna afscheid van ons 
om haar weg verder te vervolgen. 
Wij wensen haar veel succes en zijn 
ontzettend blij met wat ze heeft be-
tekent in groep 3. Ze heeft veel kin-
deren extra kunnen begeleiden, wat 
ten goede is gekomen aan hun ont-
wikkeling.  

ZENDING 

Het afgelopen schooljaar hebben 
wij mogen sparen voor onze vier 
adoptiekinderen. Alle giften die 
hiervoor zijn gegeven, hebben er-
toe bijgedragen dat wij hen moch-
ten helpen in de eerste levensbe-
hoeften. Op vrijdag 8 juli komt ie-
mand van Woord en Daad om daar 
iets over te vertellen en te laten 
zien. Zo proberen wij het wat dich-
ter bij de kinderen te brengen, zo-
dat ze nog beter kunnen zien waar 
het geld wat wordt gespaard naar-
toe gaat. 

Personeel  
Het herstel van juf Mirella kent ups 
en downs. Er zijn dagen dat ze zich 
beter voelt en redelijk kan functio-
neren. Daarnaast zijn er ook  
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EINDEJAARSBRIEF 

Vrijdag 22 juli is de laatste schooldag voor de 
kinderen uit groep 0/1 tot en met 7. Het is die 
ochtend een gezellige ochtend. De kinderen 
krijgen die ochtend ook nog een lekkere verras-
sing.  Zoals gewoonlijk glijden de kleuters uit 
groep 0/1 en 2 aan het eind van de ochtend de 
vakantie in! 

Dinsdag 19 juli is de laatste schooldag voor de 
leerlingen van groep 8.  Op woensdag 20 juli 
zijn ze op school om te trakteren en worden ze 
uitgezwaaid door alle leerlingen.  Aan het eind 
van de middag wordt er op school gegeten, sa-
men met de juffen en meester. Aansluitend is 
er de afscheidsavond waarbij betreffende ou-
ders van harte zijn uitgenodigd om dit samen 
te vieren. Toch een bijzonder moment, afscheid 
van een periode van 8 jaren op de basisschool.  
Voor de meeste leerlingen was dat op de Wil-
lem van Oranjeschool. Voor sommige ouders 
zal het de eerste keer zijn, voor anderen mis-
schien wel de laatste keer. Er is lief en leed met 
elkaar gedeeld. Dank je wel dat wij jullie moch-
ten leren kennen en onderwijzen, met als doel 
genoeg bagage mee te geven om de volgende 
stap te kunnen maken. Genoeg bagage, ook 
wat betreft de verhalen uit de Bijbel en de ge-
sprekken die erover zijn geweest. Jullie mogen 
weten dat de Heere God met jullie mee gaat en 
ook op de nieuwe school voor je wil zorgen! 
 
Wij zien uit naar een mooie afscheidsavond die 
wordt gehouden in de hal van school. De avond 
begint om 19.00 uur. Na het formele moment 
is er nog een informeel moment met een hapje 
en drankje. En dan….is het echt afscheid ne-
men. Wij wensen jullie allemaal een 
goede vakantie en heel veel succes 
op de nieuwe school! 

AFSCHEID GROEP 8 

LAATSTE SCHOOLDAG 

Deze week wordt de wandelvier-
daagse gehouden van dinsdag 5 
t/m vrijdag 8 juli. Veel kinderen 
hebben zich opgegeven en ook 
verschillende leerkrachten en ouders  zetten hun 
beste beentje voor! Voor iedereen die meeloopt: 
heel veel succes en veel plezier! 

WANDELVIERDAAGSE  

Dinsdag 19 juli krijgen de kinderen uit groep 
0/1 t/m 7 hun rapport mee naar huis. De afslui-
ting van een schooljaar, waarin er veel geleerd, 
gewerkt en gespeeld is. Daar hoort u tijdens de 
oudergesprekken vast iets over. Ieder kind 
heeft zijn/haar eigen talenten, dat is en blijft 
ons uitgangspunt bij het volgen van hun ont-
wikkeling.  

OUDERGESPREKKEN GROEP 3-7 

Op maandag 11 en dinsdag 12 juli worden de ou-
dergesprekken gehouden met de ouders van 
leerlingen uit groep 3 t/m 6. Voor de ouders van 
groep 7 is dat maandagavond 11, woensdagmid-
dag en woensdagavond 13 juli. Deze gesprekken 
zijn 15 minuten omdat ook de uitslag van de En-
treetoets wordt besproken. Inmiddels staat de 
gespreksplanner open zodat u zich hiervoor in  
kunt schrijven. De gesprekken gaan over de ont-
wikkeling in de tweede helft van het schooljaar 
aan de hand van de methode– en citotoetsen en 
ZIEN en de overdracht naar het volgende leer-
jaar. Juf Trijnie is die avonden ook aanwezig, dus 
als u vragen of opmerkingen heeft of uw tevre-
denheid wilt delen, bent u van harte welkom!  

INLOOPMOMENT groep 0/1 en 2 

Op maandagochtend 11 juli is het laatste inloop- 
moment voor de groepen 0/1 en 2 tussen 08.20 
en 08.35 uur.  
Omdat u op de andere dagen steeds afscheid 
neemt bij de buitendeur, is dit een uitnodiging 
om eens een kijkje te komen nemen in de klas. U 
bent van harte welkom! Om 08.35 uur gaan wij 
beginnen met het programma van de dag.   

SCHOONMAAKAVONDEN 

De schoonmaakavond van groep 0/1 en 2 staat 
gepland op maandag 18 juli, aanvang 18.30 
uur. De kinderen krijgen daarnaast materiaal 
mee naar huis met de vraag dit thuis schoon te 
maken zodat het voor de zomervakantie weer 
schoon in de kast kan worden gedaan.  
 
Op dinsdagavond 19 juli staat de avond voor 
groep 3 t/m 8 gepland, ook met aanvang van 
18.30 uur. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. U 
kunt zelf bepalen of dit de hele avond is of een 
deel ervan, alle hulp is welkom! Wilt u aan de 
leerkrachten doorgeven als u niet aanwezig 
kunt zijn? Horen wij niets, dan rekenen wij op uw 
komst. 

 
Helpt u de leerkrachten een 
mee?  
Alvast super bedankt daarvoor! 
Wij zorgen dat u tussentijds koffie/
thee ontvangt! 

RAPPORT 

Zoals wij ieder jaar gewend zijn, ontvangt u 
voor de zomervakantie de eindejaarsbrief. In 
deze brief kijken wij terug naar de ontwikkelin-
gen die er zijn geweest en hoe dat is verlopen.  

Daarnaast kijken wij ook alvast wat vooruit 
naar het nieuwe schooljaar.   

Dankzij haar inzet konden de leerkrachten extra 
tijd vrijmaken voor de begeleiding van het leer-
proces van de hele groep en de individuele aan-
dacht voor de leerlingen. Bedankt Anneleen! 



Pagina 3 

 

VERKEER OM DE SCHOOL 

Veiligheid rondom een school is 
erg belangrijk. Hier zijn wij sa-
men verantwoordelijk voor, ook 
aan het eind van een schooljaar. 
  
Daarom is het goed om dit nog 

eens 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 ieder-
een zich bewust is van deze regels en zich hier 
ook aan houdt, in het belang van de veiligheid 
van onze kinderen. Hiervoor hebben wij een 
flyer gemaakt. U vindt de flyer in de bijlage bij 
deze nieuwsbrief. Alvast bedankt voor uw mee-
denken en handelen! 
 
Wilt u het, indien nodig, ook doorgeven aan 
opa’s, oma’s of andere mensen die uw kind op-
halen of wegbrengen? Heel erg bedankt! 

De jarigen in JULI zijn: 
 
  1-7    Koen Langeveld, groep 3 
  3-7 Lisa Muilwijk, groep 5 
  4-7    Zara de Vries, groep 3 
  7-7    Jochem Langeveld, groep 0/1 
10-7    Eva Verhoeks, groep 3 
12-7    Tess Vervoorn, groep 6 
14-7  Nathan Ramp, groep 5 
14-7    Thom van Selm, groep 3 
15-7  Dinte Wahlbrinck, groep 7 
16-7     Kai Hansum, groep 0/1 

 
 
19-7 Thomas Timmerman, groep 4 
21-7 Niek de Vries, groep 7 
21-7 Mink van Heusden, groep 2 
25-7  Tess Kooijman, groep 8 
28-7     Rowin Canters, groep 3 
28-7 Emmely v. Klooster, groep 4 
29-7  Ties van Brakel, groep 2 
31-7 Noor van Brakel, groep 4 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd! 

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:  
Groep 3 en 4: psalm 89:1  
Groep 5 t/m 8: psalm 32:1, 
psalm 133:3, psalm 127:1 
 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er is veel nieuws verspreid, er zijn veel din-
gen gedeeld. Bedankt voor de fijne contacten en uw vertrouwen in de school.  
 
Wij wensen iedereen die bij onze school betrokken is alvast een heel fijne zomervakan-
tie toe en  hopelijk TOT ZIENS in het nieuwe schooljaar op 
maandag 5 september!  
 
Juf Leonie, juf Jolanda, juf Alie, juf Gerlinde, juf Josette, juf Ellen, juf 
Nicole, juf Anneleen, juf Marti, juf Nel, juf Tineke, juf Annemarie, juf 
Letty, meester Wim, juf Henriëtte, juf Mirella, juf Irma, juf Arinda, 
meester Huig, juf Gerdien, juf Conny, juf Talitha, meester Gijs, juf 
Wijtske, juf Everdien & juf Trijnie 

STUDIE(MID)DAGEN 

In een eerdere nieuwsbrief hebben de schoolva-
kanties al gestaan zoals die in het nieuwe 
schooljaar zijn gepland. Inmiddels weten wij 
ook de studiemomenten, wat betekent voor de 
kinderen dat ze vrij zijn. Dat is op de volgende 
momenten: 
 
woensdag 5 oktober 2022 (SCOB) 
donderdagmiddag 3 november 2022 
dinsdagmiddag 24 januari 2023 
maandagmiddag 22 mei 2023 
 
Daarnaast zijn er nog twee momenten gepland 
op een woensdag– en vrijdagmiddag.  

TOT SLOT 


