
Het thema van de Kinderboekenweek 
van dit jaar is: ‘Gi-Ga-Groen!’ Twee 
essentiële behoeften komen hierbij 
samen: boeken en natuur. Groen is 
de natuur met al haar wonderlijke 
verhalen om ons heen. Er zijn heel 
veel kleine wonderen. Het grootste 
wonder is dat je ze opmerkt en ziet.  
 
In bomen klimmen en diersporen zoe-
ken in het bos, zandkastelen maken 
of vliegeren op het strand, een hut 
bouwen of picknicken in het park of 
vogels spotten en een moestuintje 
maken in je eigen tuin. De natuur is 
overal om ons heen. Buiten is er van 
alles te ontdekken en te doen.   
 
Als christenen willen wij goede rent-
meesters zijn voor de schepping. 
Maar de vraag is vaak: ‘hoe dan?’ Hoe 
zetten we stappen in de goede rich-
ting? Hoe zijn wij goede rentmees-
ters, ook als wij het druk hebben, 
geen verstand hebben van wat nou 
echt goed is om te doen, weinig geld 
achter de hand hebben voor zonnepa-
nelen of een hybride warmtepomp. 
 
In de Bijbel lezen wij dat in Hem, 
Christus, alles is geschapen, alles in 
de hemel en op de aarde (1 Kol. 16). 
Wat is het gaaf en een verantwoor-
ding dat wij daarvoor mogen zorgdra-
gen, elke dag weer. Bij alle keuzes, 
groot of klein, die wij in ons dagelijks 
leven maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEPPING—GI-GA-GROEN  

Belangrijke data: 
3 oktober 
Inloopmoment gr. 0/1-2 
 
5 oktober 
Studiedag; alle kinderen vrij 
 
5-12 oktober 
Kinderboekenweek 
 
19 oktober 
Fietscontrole  
 
20 oktober 
Kijkavond  
 
week 42 
Start schoenendoosactie 
 
21 oktober 
Volgende nieuwsbrief 
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In dit nummer: 

In blijde verwachting 
Juf Arinda liet ons weten dat zij en 
haar man hun eerste kindje ver-
wachten. Dankbaar en blij zijn ze! 
Wij wensen de juf een goede tijd 
toe en  houden betreffende ouders 
op de hoogte over de verwachte 
periode van zwangerschapsverlof 
en de vervanging.  
 
ICT-coördinator 
Wij zijn blij dat juf Willemieke de 
taak van ICT-coördinator op zich wil 
nemen. Na het vertrek van meester 
Huig hebben wij met elkaar het één 
en ander opgepakt, maar werken 
met een coördinator is toch het 
fijnst! 
 

ZENDING 

Wist u dat wij als Willem van Oran-
jeschool vier kinderen ondersteu-
nen? In elke klas staat een busje. 
Met het geld dat wij voor de zen-
ding ophalen worden deze vier kin-
deren geholpen. Zij kunnen naar 
school en boeken en schriften wor-
den hiervan betaald. Ook krijgen ze 
op school een maaltijd.  
Vanaf september dit jaar heeft 
Mark John de school verlaten en is 
aan het werk gegaan. 
In zijn plaats helpen wij nu: Joshua 
Ian. Ook hij woont op de Filipijnen. 
Hij is 7 jaar en is een actieve, vro-
lijke jongen. Zijn vader heeft een 
boerderijtje en verkoopt ook vis. 
Joshua woont met zijn ouders, 
broer en zus in een klein huis. 
Joshua is heel blij dat onze school 
geld verzamelt om ook hem naar 
school te laten gaan. Vooral de da-
gelijkse, gezonde 
maaltijd vindt hij erg 
lekker. Doen jullie 
allemaal weer mee? 
Een kleine bijdrage 
betekent veel voor 
deze kinderen. 

PERSONEEL 
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Zoals u in de jaarplanning kunt lezen, is er op 
woensdag 5 oktober een gezamenlijke studie-
dag voor het personeel van de SCOB. Deze dag 
wordt gehouden op onze school  en het thema 
All Inclusive staat centraal. De ochtend wordt 
verzorgd door een spreker over 
‘Talentontwikkeling van kinderen’.  
In de middag worden 2 workshop rondes gege-
ven waar naar keuze aan kan worden deelge-
nomen. De onderwerpen zijn: 

 Integrerende didactiek  

 Gedrag  

 Klassenmanagement  

 Hoogbegaafdheid  

 Autisme-belevingscircuit  
 
Deze dag zijn alle leerlingen 
vrij! 

 De komende tijd gaan de leerlingen dus aan de 
slag met het project en wij hopen dat veel 
mensen de uitnodiging aannemen en een kijkje 
komen nemen. Ook an-
dere belangstellenden 
zijn welkom! Wij hopen 
u te ontmoeten!  

Dinsdag 4 oktober is er weer een inloopmo-
ment bij de groepen 0/1 en 2. Tussen 08.20—
08.35 uur bent u van harte welkom om even 
een kijkje in de klas te nemen. 

STUDIEDAG 

INLOOPMOMENT GROEP 0/1 EN 2 

CCB—MUZIEK 

Woensdag 5 oktober start de Kinderboeken-
week. Ook dit schooljaar doen wij hieraan mee 
en daaraan koppelen wij meteen ons jaarlijks 
project. Het thema is dit schooljaar: 
 
          GI-GA-GROEN 
 
In iedere groep wordt aan een thema gewerkt. 
Wij tillen alvast een tipje van de sluier door u te 
vertellen waar in iedere groep over wordt ge-
werkt: 
Groep 0/1 en 2: de jungle 
Groep 3 en 4: het bos 
Groep 5 en 6: natuurbescherming 
Groep 7 en 8: duurzaamheid 
 
 
Een mooi en aansprekend onderwerp waar  
burgerschap een goede plek inneemt! 

 

Dit schooljaar staat in het kader van cultuur, 
muziek centraal.  
 
Op vrijdag 14 oktober komt in de groepen 0/1 
en 2 celliste Anne Knapstein in de klas. Ze ver-
telt het verhaal van Edu het Eendje, die op zoek 
is naar zijn eigen geluid. Samen met de kleu-
ters probeert Anne verschillende klanken van 
muziekinstrumenten uit. Dit gebeurt aan de 
hand van tekeningen, klassieke muziekfrag-
menten en een verhaal over een eendje, dat op 
zoek is naar zijn eigen geluid. Kinderen spelen, 
zingen en helpen Edu tijdens de voorstelling.  
 
De groepen 3, 4, 7 en 8 krijgen een Slag-
werkworkshop. Dhr. Joep Evers van Phion komt 
op donderdag 13 oktober op school en geeft 
een actieve workshop met klein slagwerk en 
samenspel.  
 
De groepen 5 en 6 nemen deel aan het orgel-
project. De organisten van de Sint Maartens-
kerk in Zaltbommel verzorgen twee lessen:  
1. De organist komt op dinsdag 11 april op 

school met een modelbouwpakket van een 
orgel. Met de kinderen zet hij het orgel in 
elkaar, legt uit hoe het werkt, en laat het 
spelen.  

2. De groep komt op dinsdag 18 april naar 
de Sint Maartenskerk. De halve groep 
mag naar boven naar het orgel, de andere 
helft doet een tocht door de kerk. Halver-
wege wisselen de groepen. 

 
Het belooft voor iedere groep 
iets moois en een nieuwe er-
varing te worden, wij zijn be-
nieuwd!  

KINDERBOEKENWEEK 

KIJKAVOND 

Als afsluiting van het project is er een kijkavond 
op donderdag 20 oktober van 18.00—19.15 
uur. U bent van harte welkom om samen met 
uw kind(eren) in de verschillende groepen een 
kijkje te nemen en het resultaat te bewonde-
ren. Wij vragen u vriendelijk om samen met uw 
kind(eren) te komen, een rondje te lopen en 
ook weer naar huis te gaan. Het is niet de be-
doeling dat de kinderen vrij door de school of 
op het plein spelen.  

ZIEK ZIJN—MELDING 

Het is heel fijn dat ziekmeldingen via Parro 
kunnen worden gedaan. Wilt u als u uw kind 
ziekmeldt, even aangeven wat uw kind heeft? 
Dan weten wij wat er gaande is in de groep en 
kunnen daar alert op zijn. 
 
Daarnaast merken wij weer oplopende meldin-
gen van corona. Wij vragen u vriendelijk om 
met zorg om te gaan met klachten die ook bij 
corona passen. Zelftesten kunt u bij school op-
vragen. Zorg dragen voor elkaar is belangrijk 
en proberen het onderwijs zoveel mogelijk door 
te laten gaan is een gezamenlijk belang.  
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Op woensdag 19 oktober is weer de jaarlijkse 
fietsencontrole op school. Vanuit Veilig Verkeer 
Nederland wordt aan scholen gevraagd hier 
aandacht voor te hebben. U ontvangt hierover 
een aparte brief met meer informatie.  Een goe-
de fiets is de basis om veilig te kunnen fiet-
sen. In Nederland fietsen wij behoorlijk veel. 
Belangrijk dus dat je fiets in orde is!  
 

FIETSCONTROLE 

Dit schooljaar doen wij weer mee met de 
schoenendoosactie. In de week voor de herfst-
vakantie wordt ermee gestart. 
Dan ontvangt u  ook een brief 
met meer informatie.  
 

 

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen de 
cognitieve ontwikkeling van de leerlingen wordt 
gevolgd, maar ook de sociaal-emotionele ont-
wikkeling. Tot op heden gebruiken wij daarvoor 
ZIEN! voor de groepen 3 t/m 8. De leerkrach-
ten van de groepen 0/1 en 2 volgen hiervoor 
de Leerlijnen van het jonge kind. 
 
Omdat ZIEN! gaat veranderen en overgaat op 
een nieuw systeem genaamd Kindbegrip, von-
den wij dit een mooie gelegenheid om ons eens  
te oriënteren op het volgsysteem wat de Kan-
jermethode biedt, nl KanVas.  
 
Net als ZIEN! heeft het volgsysteem KanVas 
een vragenlijst die de leerkracht invult (groep 3 
t/m 8) en een kindvragenlijst die kinderen zelf 
in kunnen vullen vanaf groep 5. De functie van 
de Kanjervragenlijst is: leerkrachten in staat 
stellen hun leerlingen beter te begrijpen, te be-
geleiden en te ondersteunen in het sociaal 
functioneren in en buiten de klas. Naar aanlei-
ding van de uitslag gaat de leerkracht in ge-
sprek met de leerling.  
 
Daarnaast kan de leerkracht indien nodig, be-
paalde oefeningen (van de Kanjertraining) ex-
tra inzetten in de klas en/of extra aandacht be-
steden aan het eigen leerkrachtgedrag. Deze 
adviezen passen bij de regels 
van de kanjermethode.  
 
De vragenlijsten worden in de 
maand oktober ingevuld. 

SCHOENENDOOSACTIE 

SOCIAAL-EMOTIONELE  

ONTWIKKELING 
SCHOOLORKEST 

Helaas heeft juf Carolina te kennen gegeven, 
dat zij vanwege uitbreiding van haar werkzaam-
heden, met het schoolorkest stopt. Wij vinden 
dit erg jammer, maar respecteren haar besluit. 
Meteen kwam de vraag naar boven: en hoe 
gaan wij nu verder? 
 
Juf Gera die de wekelijkse muzieklessen geeft, 
is bij de meeste naschoolse lessen van het 
schoolorkest aanwezig geweest. Zij heeft te 
kennen gegeven dat ze wel verder wil gaan, 
maar dan om de week. Inmiddels heeft ze nl. 
als vakdocent meerdere verplichtingen. Wij zijn 
uiteraard erg blij dat ze dit wil doen.  
 
Dat betekent dat wij doorgaan met het school-
orkest en de deelnemende kinderen om de 
week op dinsdagmiddag les krijgen op school op 
het door hun gekozen blaas– of slaginstrument.  
 
De ervaring leert inmiddels dat het belangrijk is 
om goede afspraken te maken over het deelne-
men. Leerlingen die zich opgeven, doen mini-
maal een half jaar mee. Op deze manier is er 
stabiliteit en kunnen kinderen ervaren hoe het 
is om ergens lid van te zijn.  
 
Binnenkort worden er deelnameformulieren uit-
gedeeld in de groepen 5 t/m 8. Omdat het for-
mulier is aangepast, vragen wij iedere leerling 
die mee wil doen het formulier in te vullen, ook 
als de leerling al deelnam in de afgelopen perio-
de.  
 
Wij wensen de deelnemende 
leerlingen een plezierige en 
muzikale tijd toe! 

LUNCH—gezond beleid 

Zoals u weet, hebben wij op maandag t/m don-
derdag een gezond eetbeleid. Dat betekent dat 
de kinderen alleen iets gezonds mee mogen ne-
men zoals fruit/groente of een boterham.   
Dat geldt ook voor de lunchpauze. Dus vragen 
wij u vriendelijk geen snoep o.i.d. aan uw kind 
mee te geven. Wilt u dat bewaren voor uit 
school? Als iedereen hier rekening mee houdt, 
geeft het onder de kinderen ook geen verwar-
ring.   

JAARPLANNING 

Het is al eens onder de aandacht gebracht, 
maar misschien goed om het nog een keer te 
benoemen.  
U vindt de jaarplanning van het hele schooljaar 
via het Ouderportaal. Als u inlogt ziet u onder 
‘activiteiten’ het jaaroverzicht van dit school-
jaar met vermelding van activiteiten etc.  
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PSALMEN VAN DE MAAND 

De psalmen die deze maand worden 
geleerd zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 99:8 
Groep 3 en 4: psalm 84:2, psalm 81:12 en 
psalm 81:1 
Groep 5 t/m 8: psalm 145:1b, psalm 141:1, 
psalm 139:7 en psalm 138:3a 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekadres:     Postadres:     Contact: 

Vrijheidslaan 94     Postbus 42     tel.: 0418-672220 

5306 BN Brakel     5306 ZG Brakel     info@wvobrakel.nl 

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. 

ROTS– EN WATERTRAINING 

De afgelopen periode is er gezocht naar een 
gezamenlijke aanpak op mentale gezondheid 
en veerkracht voor kinderen en jongeren in en 
om Zaltbommel. Vanuit gelden van het Lokaal 
Preventie Akkoord zijn 30 professionals opge-
leid tot rots- en watertrainer. Dit zijn mensen 
vanuit Buurtzorg Jong, buurtsportcoaches en 
jongerenwerkers.  
 
De rots- en watertraining is een weerbaar-
heidstraining waarin bijvoorbeeld thema’s als 
pesten, weerbaar zijn (nee zeggen) en presta-
tiedruk voorkomen.  
 
De training wordt gegeven aan groep 6 tijdens 
de gymles en omvat 6—8 lessen. Er wordt ook 
veel bewogen, dus daarom is er gekozen voor 
de gymles. De volgende jaren volgt er in groep 
7 en 8 een korte herhaling.  
 
Onze vakdocent gym juf Patricia, heeft de 
scholing ook gevolgd, zij gaat dus de lessen op 
onze school verzorgen. 

SAMENWERKINGSVERBAND—de 

Meierij 

Iedere school is aangesloten bij een Samenwer-
kingsverband. Wij zijn aangesloten bij de Meierij. 
Onlangs ontvingen wij informatie waarbij werd 
gevraagd dit met de ouders te delen: 
 
Het Ministerie van OC&W heeft samenwer-
kingsverbanden de opdracht gegeven een ouder- 
en jeugdsteunpunt in te richten. Deze steun-
punten worden gebouwd rondom drie pijlers: in-
formeren, ondersteunen en signaleren. De eerste 
pijler is ingericht en beschikbaar. De overige 
pijlers worden dit schooljaar verder ontwikkeld.   
Op 15 september 2022 is de website van ouder- 
en jeugdsteunpunt de Meierij gelanceerd, 
www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl. Op deze 
website vinden ouders en jeugdigen duidelijke 
informatie over passend onderwijs.  
 
Goed om te weten: het steunpunt neemt geen 
taken over van het samenwerkingsverband of de 
scholen. Voor ouders blijft de school het eerste 
aanspreekpunt. 

BEWEEGSTICKERS 

De gangen beneden worden opgevrolijkt met 
beweegstickers. Een leuk gezicht en voor de kin-
deren uitdagend. Dit was een initiatief van de 
gemeente Zaltbommel omdat bewegen en ge-
zondheid van jonge kinderen voor hen een punt 
is waar ze graag iets meer mee willen doen. 
 
Wij hebben onze school opgegeven en zijn blij 
dat deze mogelijkheid is geboden! Twee vliegen 
in één klap: nuttig en aantrekkelijk.  

http://www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl

