
Als team zijn wij dit schooljaar be-
gonnen met een stukje over de relatie 
‘hoofd, hart en handen’.  
Deze drie zijn heel belangrijk bij de 
keuzes die wij maken in de dagelijkse 
praktijk maar ook bij ons onder-
wijsaanbod.  
 
Het is belangrijk dat er een evenwicht 
is tussen het gebruik van hoofd, hart 
en handen. Als leerkrachten hebben 
wij daar dagelijks mee te maken. 
Maken wij een keuze vanuit gevoel, 
vanuit het verstand of gaan wij 
meteen aan de slag. Een mooi voor-
beeld daarvan is het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan. Hij zag de 
gewonde man liggen, liet zijn gevoel 
spreken en stopte, dacht na wat hij 
kon doen en handelde vervolgens 
door hem op zijn ezel te zetten om 
hem naar een herberg te brengen.   
 
Zo willen wij ook dit schooljaar graag 
de kinderen zien, ervaren en begelei-
den. Dat kunnen wij niet zonder de 
leiding en zorg van onze Vader in de 
hemel. Wij zijn dankbaar dat wij na 
de vakantie weer met elkaar mochten 
beginnen, de kinderen weer mochten 
ontmoeten. Wij zullen onze uiterste 
best doen om hen dit schooljaar te 
begeleiden in hun ontwikkeling van 
hood, hart en handen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucas 10: 25-37 

HOOFD, HART EN HANDEN 

Belangrijke data: 
 
13 september 
Informatieavond groep 0/1 
t/m 8 
 
 
12-22 september 
Bezoek kasteel  
Ammersoyen groep 2 - 5 
 
 
27 en 29 september 
Kennismakingsgesprekken  
 
 
30 september 
Volgende nieuwsbrief 
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In dit nummer: 

Welkom 
Het schooljaar is gestart met 2 
nieuwe collega’s, juf Cora in groep 
4 en juf Willemieke in groep 8. Wij 
hopen dat ze met veel plezier  hun 
werk mogen doen en heten hen van 
harte welkom! 
 
In blijde verwachting 
Juf Leonie liet ons weten dat zij en 
haar man een tweede kindje ver-
wachten. Dankbaar en blij zijn ze, 
samen met hun zoontje Jonathan. 
Wij wensen de juf een goede tijd 
toe en  houden betreffende ouders 
op de hoogte over de verwachte 
periode van zwangerschapsverlof 
en de vervanging.  
 

WELKOM 

In juli, augustus en 
september zijn 
Tooske van Dalen, 
Olivier van den 
Brink, Arie van 
Veen, Mirre Dijk-

hof, Rhodé van Hemert, Finn de 
Jongh, Matthias Hogendorf, Thij-
men Hogendorf vier jaar geworden. 
Na de zomervakantie zijn zij ge-
start in groep 0/1. Wat fijn dat jul-
lie bij ons op school zijn gekomen. 
Wij wensen jullie heel veel plezier 
op school en hopen dat jullie snel 
gewend zijn! 

ZENDING 

Iedere maandag mogen de kin-
deren geld meenemen voor de 
adoptiekinderen die wij op deze 
manier ondersteunen in hun leef-
omstandigheden. Via 
de nieuwsbrieven 
wordt u steeds op de 
hoogte gehouden. 
Doet u met ons mee? 
Alvast bedankt voor 
uw bijdrage! 

PERSONEEL 



 

 

Pagina 2  

 

 

 
 

U kunt hier via Parro zelf een dag en tijdstip 
inplannen. Het rooster wordt dinsdagavond 
20 september om 20.00 uur open gezet voor 
ouders met meerdere kinderen. Op woensdag-
avond 21 september om 20.00 uur staat het 
open voor alle ouders.  De leerkrachten van 
groep 5 t/m 8 maken met betreffende ouders 
een afspraak voor een huisbezoek. De bezoe-
ken hopen zij voor de herfstvakantie te hebben 
afgerond.  

De kennismakingsgesprekken voor de groepen 
0/1 t/m 4 op dinsdag 27 en donderdag 29 
september worden allemaal op school gehou-
den volgens een rooster. Deze gesprekken zijn 
vooral bedoeld om kennis te maken en dingen 
met elkaar te bespreken en te delen die in het 
belang zijn van de ontwikkeling van uw kind
(eren). 

Soms is het goed om aan het begin van het 
schooljaar even weer wat dingen onder de 
aandacht te brengen, ook voor nieuwe ouders: 
 
Bezoek tandarts/dokter, etc. 
Het komt soms voor dat u met uw kind naar 
een dokter, tandarts, therapeut etc moet. Wij 
willen u vragen dit zoveel mogelijk buiten de 
schooltijden te plannen. De leerkrachten vin-
den het fijn om het 1 dag van te voren te we-
ten in verband met bijzonderheden die eventu-
eel gepland staan. Wilt u hier rekening mee 
houden? 
 
Tussendoortjes 
Even een opfrissing over het beleid van de 
school: op maandag tot en met donderdag mo-
gen de kinderen alleen gezonde tussendoortjes 
(groente, fruit of brood) mee naar school ne-
men. Op vrijdag mag er koek wor-
den gegeten. Bij traktaties is er 
een uitzondering, dan mag er ook 
op andere dingen worden getrak-
teerd.  De voorkeur blijft uitgaan 
naar wat gezondere traktaties. 

INFORMATIEAVOND 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

OM TE WETEN…. 

Zoals u al in de jaarplanning heeft kunnen 
zien, zullen de leerkrachten op dinsdag 13 
september informatie geven over het reilen 
en zeilen in de groep van uw kind 
(eren). 
 
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd! De 
leerkrachten vertellen graag over het aanbod 
en de regels en belangrijke dingen. 
Eigenlijk een mooie gelegenheid 
om nader kennis te maken en in 
vogelvlucht te horen wat uw kind 
te wachten staat. Het zou fijn zijn, 
als u betreffende leerkracht(en) 
even laat weten of u aanwezig zult 
zijn, alvast bedankt daarvoor! De tijden voor 
de verschillende groepen zijn: 
- groepen 1 en 2: 19.00—19.45 uur 
- groepen 3 t/m 7: 
            ronde 1: 19.00—19.45 uur 
            ronde 2: 20.00—20.45 uur 
- groep 8: 20.00—21.00 uur 
 
Tussen 19.45 en 20.00 uur staat de koffie/thee 
klaar in de hal. 

GYMLESSEN 

Vanaf maandag 12 september wordt er op 
maandag aan de groepen 3 t/m 8 een gymles 
gegeven door juf Patricia van Sport en Welzijn.  
 
De tweede gymles wordt op woensdag/vrijdag 
gegeven. Voor de groepen waarvan de leer-
kracht geen gymbevoegdheid heeft, worden de 
lessen verzorgd door een leerkracht die wel be-
voegd is. Op dat moment is er dus een wisse-
ling van leerkracht, alleen tij-
dens de gym. Groep 3 gymt 1x 
in de gymzaal.  Het rooster 
vindt u op de website van onze 
school, www.wvobrakel.nl.  

OUDERHULPLIJST 

Aan het begin van ieder schooljaar stellen wij 
een  ouderhulplijst samen waarop verschillende 
activiteiten staan waarbij hulp van 
(groot)ouders wordt gevraagd. 
Door de coronaperiode is niet al-
tijd alles mogelijk geweest. Wij 
hopen dit schooljaar weer op uw 
hulp te kunnen rekenen bij de 
verschillende activiteiten die 
plaatsvinden. 

BURGERSCHAPSKUNDE—CCB 

De komende periode gaan de groepen 2 t/m 5 
op excursie naar kasteel Ammersoyen in Am-
merzoden. Dit is een onderdeel van het aanbod 
van de CultureleCommissieBommelerwaard 
waar wij als school gebruik van maken. De ver-
deling is als volgt: 
groep 3: maandag 12 september 
groep 5: donderdag 15 september 
groep 4: woensdag 21 september 
groep 2: donderdag 22 september 
 
De leerlingen ontdekken allerlei dingen over het 
dagelijks leven in kasteel Ammersoyen in vroe-
gere tijden. Wie woonden er in het kasteel? 
Welke spullen hadden ze? Welke kleren droegen 
ze? Waar haalden ze hun water vandaan? Ze 
maken onder begeleiding een tour door het 
kasteel; via de middeleeuwse muurtrappen 
worden allerlei kamers bezocht. Er is tijd voor 
een verhaal en er is een film over ridders en 
kastelen. Indien nodig wordt er hulp van ouders 
gevraagd via betreffende leerkrachten. Veel 
plezier allemaal! 
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VERKEER ROND DE SCHOOL 

Ik ben Rob Ramp, 43 jaar, 
getrouwd met Joanne en 
woonachtig in Brakel. Vanaf dit 
schooljaar neem ik deel aan de 
medezeggenschapsraad op de 
WVO. Zowel mijn zoon Nathan 
(groep 6) als dochter Imre 
(groep 1) zitten hier op school.  
Deelname aan de Medezeggen-

schapsraad biedt een mooie mogelijkheid om 
nauwer betrokken te zijn bij de school en om een 
positieve bijdrage te leveren aan het beleid dat 
wordt gevoerd. Samen met de andere leden van 
de raad moet dat lukken. Ik heb er zin in!  
 
Groet, Rob Ramp 

Veiligheid rondom een school is 
erg belangrijk. Hier zijn wij sa-
men verantwoordelijk voor.  

Daarom is het goed om aan het 
begin van het schooljaar de in-

formatieflyer die hiervoor is gemaakt 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 iedereen zich bewust 
is van deze regels en zich hier ook aan houdt, 
in het belang van de veiligheid van onze kin-
deren. U vindt de flyer in de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. Alvast bedankt voor uw meeden-
ken en handelen! 

PSALMEN VAN DE MAAND 

De psalmen die deze maand worden geleerd zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 110:2 
Groep 3 en 4: psalm 89:1 en psalm 95:1 
Groep 5 t/m 8: psalm 150:1, psalm 147:1, 
psalm 146:1 en psalm 145:1a 

 
 
 
 
 
 
 

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 

OUDERPORTAAL 

In het ouderportaal kunt u informatie vinden 
over zaken rondom de schoolorganisatie, de ont-
wikkeling en gegevens van uw kind(eren) en no-
tities van gesprekken.  
 
U heeft hiervoor een inlogcode nodig, die als het 
goed is iedere nieuwe ouder van school ont-
vangt. In het ouderportaal vindt u bijvoorbeeld 
ook de jaarplanning van het schooljaar 2022-
2023. U kunt dan alvast belangrijke data in uw 
agenda zetten. Mocht iets niet duidelijk zijn of u 
kunt niet inloggen, dan kunt u dit doorgeven via 
info@wvobrakel.nl, het mailadres van school, wat 
wordt beheerd door juf Trijnie.  

MR 

Veel jaren heeft dhr. Walter Kooijman zich inge-
zet als MR-ouderlid van onze  school. Vanwege 
het vertrek van zijn jongste dochter naar het VO, 
moest er een nieuw lid worden gekozen.  
 
Via deze nieuwsbrief willen wij Walter heel harte-
lijk bedanken voor de positieve bijdrage die hij 
heeft geleverd als ouderlid van de MR. In veel 
dingen heeft hij meegedacht, meegedaan en ge-
sprekken gevoerd, altijd in het belang van 
school, ouders, team en leerlingen. Hartelijk be-
dankt! 
 
Wij zijn heel blij dat er een nieuw lid is gevon-
den! Het is dhr. Rob Ramp en hij stelt zich graag 
aan u voor: 

In de loop van de komende weken zult u de lijst 
ontvangen zodat u kunt aangeven waar u graag 
bij zou willen helpen of wat u zou willen doen. 
Wij hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen! 


