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DANKDAG

PERSONEEL—STAGE

Wat doen wij als wij iets niet mogen
vergeten? Gauw even opschrijven,
een kruisje op de hand zetten?
Vroeger hadden de mensen geen
computer of mobiel waar ze de dingen
opschreven die ze niet mochten vergeten. Als de boer op het land aan
het werk was, had hij zelfs geen pen
en papier bij zich. De boer had wel
altijd een zakdoek bij zich. Als hij iets
echt niet wilde vergeten deed hij een
knoop in zijn zakdoek. En als hij nog
iets wilde onthouden, deed hij in de
andere hoek van zijn zakdoek nog
een knoop. Als hij overdag zijn zakdoek nodig had, dacht hij er aan: ‘Dit
is belangrijk dit mag ik niet vergeten.’
Als hij dan thuis kwam en zijn zakdoek pakte, herinnerde hij het zich
opnieuw. ‘Dit moet ik onthouden.’

Stage
Dit schooljaar loopt meester Juda
Hak stage in verschillende groepen
bij ons op school. Hij doet het eerste jaar van de deeltijdopleiding
aan de Driestar hogeschool.

Dankdag zou ook zo’n knoop in je
zakdoek kunnen zijn. Een dag die wij
niet moeten vergeten. Een dag
waarop je extra stilstaat bij alles wat
je hebt gekregen.

Dank U voor deze nieuwe morgen
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Inmiddels is hij begonnen in groep
6 en in november zal hij ook een
hele week stagelopen in deze
groep. Na groep 6 zal hij naar
groep 3 gaan.
Wij wensen hem een fijne en leerzame tijd toe!
Begeleiding leerlingen
Wij heten juf Annemarie van Veluw
weer welkom! Zij gaat op vrijdag
enkele leerlingen begeleiden en
geeft aan groep 4 de gymles.

WELKOM
Novin Liu zal deze maand instromen in groep 0/1 omdat hij vier
jaar wordt. Wij wensen hem alvast
een fijne verjaardag en de juffen
en kinderen staan al klaar om je
welkom te heten!

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor
vreemden die ik tegenkom.
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

PROJECT—KIJKAVOND
Wij kunnen terugkijken op een
mooie afsluiting van het project in
combinatie met de Kinderboekenweek. Het was hartverwarmend om
te zien hoeveel belangstelling er
was. Dat is altijd fijn voor alle inzet
die is getoond en de energie die de
leerkrachten en de leerlingen erin
hebben gestoken. Namens ons allemaal: hartelijk bedankt!

DANKDAG

WERKPLAATSOCHTEND

Op woensdag 2 november is het
dankdag voor gewas en arbeid.
Via de mail heeft u een bericht
ontvangen over hoe wij deze keer dankdag willen vieren. Wij kijken uit naar een mooie
viering en u bent van harte welkom om daarbij
aanwezig te zijn! In verband met deze viering,
zal de uitleen van de boeken nu van 11.00—
12.30 uur zijn.

De
volgende
werkplaatsochtend is op woensdag 16
november. Deze keer krijgen
de kinderen opdrachten die de
analytische
denkvaardigheid
aanspreken. Mocht u tijd hebben en er wordt hulp gevraagd...geef u dan op!
Een mooie gelegenheid om deze werkvorm
eens zelf mee te maken en te ervaren.

STUDIEMIDDAG
Vanwege een studiemiddag op donderdag 3 november, zijn alle groepen om 12.30 uur vrij.
Deze keer gaan wij als team ons verder scholen
in het voeren van gesprekken met
leerlingen. Daarbij worden wij begeleid door een deskundige van
Centraal Nederland. Op dinsdagmiddag 24 januari is er nog een
vervolgbijeenkomst.

INLOOPMOMENT— 0/1 EN 2
Op woensdag 9 november is er weer een inloopmoment bij de groepen 0/1 en 2. U kunt
dan vrijblijvend een kijkje nemen in de klas
tussen 08.20 - 08.35 uur.

HERFSTSIGNALERING
In week 46 wordt de herfstsignalering afgenomen in groep 3. Wij nemen de toets af om:






een gedetailleerd beeld van de leesontwikkeling van alle leerlingen te krijgen
leerlingen die problemen met de
fonologische vaardigheden hebben
vroegtijdig in kaart te brengen
leerlingen die moeite hebben met (de automatisering van) de klanktekenkoppeling vroegtijdig in kaart te
brengen
leerlingen die moeite hebben met de elementaire leeshandeling vroegtijdig in
kaart te brengen.

BURGERSCHAPSKUNDE
Wij vinden het belangrijk om in gesprek te zijn
met de leerlingen over allerlei dingen waar ze
mee te maken hebben of krijgen. Op dinsdag
15 november komen mensen van bureau HALT
een voorlichting geven aan de leerlingen van
groep 8 over vuurwerk en gaan ze in gesprek
over het vieren van een veilige jaarwisseling.
Wij hopen dat kinderen zich zo meer bewust
worden van keuzes maken, verantwoordelijkheid en de veiligheid van zichzelf en anderen.
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OUDERCONTACTEN DEZE MAAND
Groep 3—herfstsignalering
De ouders van de leerlingen uit groep 3 worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht(en) over de herfstsignalering. Deze gesprekken zijn op dinsdag 29 november en donderdag 1 december. Op dinsdag 22 november
wordt om 20.00 uur in Parro de intekenlijst
opengezet voor ouders met meerdere kinderen. Voor alle andere ouders is dat woensdagavond 20.00 uur.
Groep 0/1 en 2—oudergesprekken
Op dinsdag 29 november en donderdag 1 december worden ook de oudergesprekken gehouden met de ouders van de leerlingen uit
groep 0/1 en 2. Deze gesprekken gaan over de
Leerlijnen waarmee de leerkrachten de leerlingen volgen. Betreffende ouders krijgen via
de leerkracht(en) een uitnodiging om in te tekenen.
Groep 4 t/m 8—inloopmoment
Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken gevoerd en huisbezoeken afgelegd. In februari staan de volgende
oudergesprekken gepland. Mocht u toch nog
graag even contact hebben met de leerkracht
(en) door middel van een gesprek, dan is hier
vrijblijvend gelegenheid voor op woensdagmiddag 23 november tussen 13.00 en 14.00 uur.
Mocht u hier gebruik van willen maken, dan
moet u zich vooraf aanmelden (per mail/
persoonlijk) bij betreffende leerkracht(en), zodat zij een rooster kunnen maken. Dit kan tot
uiterlijk vrijdag 18 november 08.00 uur.
Het kan ook zijn dat de leerkracht graag een
gesprek met u wil. Hiervoor wordt dan contact
met u opgenomen. Hoort u niets, dan is een
gesprek wat school betreft niet nodig.

HOOFDLUIS
Met regelmaat ontvangen wij een artikel van
onze schoolverpleegkundige met de vraag dit
te delen met onze ouders. Deze keer is het een
artikel over hoofdluis. Het is als bijlage bij deze
nieuwsbrief toegevoegd.
Bij ons is er weer een luizencontrole op
woensdag 9 november. Deze is verschoven
van 2 naar 9 november in verband met de viering voor dankdag.

OPFRISSEN SCHOOLPLEIN

INLOOPMOMENT GROEP 3
In de groepen 0/1 en 2 is er maandelijks een
open inloopmoment. Dit schooljaar hebben wij
er ook een aantal gepland voor groep 3. De
eerste is op dinsdag 29 november. Ouders zijn
dan tussen 08.20 - 08.35 uur welkom om vrijblijvend een kijkje in de klas te nemen.

SCHOOLORKEST
Op dinsdag 18 oktober kwamen 17 leerlingen
die zich hadden opgegeven voor het schoolorkest na schooltijd bij elkaar voor hun eerste les
op het door hen uitgekozen instrument. Het
was mooi om te zien, dat een behoorlijk aantal
leerlingen graag door wilde gaan en ook een
aantal nieuwe leerlingen uit groep 5 zich aan
hebben gesloten als nieuw lid. Juf Gera stond
hen op te wachten en heeft er veel zin in om er
samen met hen een leuk en leerzaam jaar van
te maken. Wij zijn benieuwd naar de vorderingen en willen daar graag een keer naar luisteren. Succes en veel plezier allemaal!

De opbrengst van de afgelopen lentemarkt in juni was
€ 1724,75 Wij hebben toen
aangegeven dat deze opbrengst zou worden besteed
aan het opfrissen van het
schoolplein.
Wij hebben hier met het team
voor de zomervakantie over
gesproken en ideeën uitgewisseld. In de afgelopen weken hebben wij ook juf
Patricia gevraagd of ze nog ideeën had. De mogelijke ideeën gaan wij in een concreet plan
omzetten en uitvoeren.
Daarbij willen wij ook graag de leerlingen betrekken. Na de herfstvakantie wordt er een
commissie gevormd waar uit de groepen 5 t/m
8 twee leerlingen per groep vertegenwoordigd
zijn. Daarnaast zit ook juf Patricia in de commissie. Zij zullen samen de ideeën bespreken,
waarna de uitvoering zal volgen.
In grote lijnen zullen wij vooral werken met
kleuren, vlakken en lijnen wat uitnodigt om
mee te spelen en waar gevarieerd gebruik van
kan worden gemaakt.

PSALMEN VAN DE MAAND
De psalmen die deze maand worden geleerd
zijn:
Groep 0/1 en 2: psalm 116:1
Groep 3 en 4: psalm 75:1 , psalm
68:10 , Lofzang van Maria
Groep 5 t/m 8: psalm 138:3; psalm
136: 1 ; psalm 135:2 en psalm 132:12

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.

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Bezoekadres:
Vrijheidslaan 94
5306 BN Brakel

Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

Contact:
tel.: 0418-672220
info@wvobrakel.nl
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