
ADVENT 

Belangrijke data: 
5 december 
Sinterklaas 
 
8 december 
Inloopmoment gr. 0/1 en 2 
 
21 december 
Kerstbakjes maken 
 
22 december 
Kerstviering  
 
23 december 
Nieuwsbrief januari  
 
23 december— 8 januari 
kerstvakantie  
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In dit nummer: 

Omdat juf Irma dan naar groep 2 
gaat, zal meester Wim iedere  
woensdag in groep 5 staan.  
 
Opleiding zij-instroom 
Wij hebben in de afgelopen periode 
kennis gemaakt met dhr. Jelle van 
den Bogerd. Hij heeft zich inge-
schreven op de Christelijke Hoge-
school in Ede om daar het zij-
instroomtraject te volgen en heeft 
het geschiktheidsonderzoek inmid-
dels positief afgerond.  
 
Intussen heeft hij kennis gemaakt 
met het team, de school en groep 
7. Dat is wederzijds heel positief 
ervaren en wij verwelkomen hem 
dus graag als nieuwe lerende leer-
kracht van onze school! 
 
Vanaf 1 februari zal hij op maan-
dag, dinsdag en woensdag in groep 
7 aanwezig zijn om lessen te obser-
veren en ook lessen te geven.  
 
De bedoeling is, dat hij ook een 
deel van de vervanging van het ko-
mende verlof van juf Arinda zal 
gaan doen. 
 
Wij heten meester Jelle van harte 
welkom en hopen dat hij een fijne 
tijd zal hebben op onze school!  

PERSONEEL—STAGE 

SINTERKLAAS  

Wij hopen maandag 5 december 
een gezellige dag te hebben die in 
het teken staat van sinterklaas. De 
kinderen krijgen op school iets om 
te eten in de kleine pauze, maar 
wij vragen u om wel iets te drinken 
mee te geven. De lunch (groep 3  
t/m 8) moet ook zelf mee worden 
genomen.  
 
De voorbereiding is al in volle 
gang. De school ziet er steeds ge-
zelliger uit.  Wij 
hopen er met el-
kaar een leuke 
dag van te ma-
ken! 

Mensen kijken in het donker 
naar een wereld vol verdriet.  
Steek een kaars aan.  
Die vertelt je van het Licht  
dat je straks ziet. 
 
 
Het wordt anders,  
het wordt lichter.  
Het wordt licht voor jou en mij. 
En voor iedereen op aarde. 
Het wordt Kerst. God is dichtbij. 
 
 
Advent is kijken naar wat komt, 
hoewel er weinig zicht is. 
Steek een kaars aan in de nacht,  
omdat je iets van God verwacht: 
een wereld waar het licht is. 
 
 
Advent zet een deur op een kier. 
Wanneer je goed kijkt en er echt 
in gelooft, 
dan glanst in je ogen een licht dat 
niet dooft. 
 
 

Zwangerschapsverlof 
Juf Leonie hoopt met ingang van 
maandag 23 januari met zwanger-
schapsverlof te gaan. Gelukkig 
hebben wij dit verlof in kunnen vul-
len met inzet van juf Jolanda die op 
maandag, woensdag om de week, 
donderdag en vrijdag zal gaan wer-
ken. Juf Irma staat op dinsdag en 
woensdag om de week voor de 
groep. Wij zijn blij dat het geregeld 
is en wensen juf Leonie  een goede 
tijd toe!  



 

In de achterliggende periode zijn er verschil-
lende acties ondernomen omtrent ons school-
gebouw. Graag nemen wij u mee zodat u 
weet waar zoal extra in is geïnvesteerd: 
 
- In de groepen 0/1 en 2 zijn airco’s ge- 
  plaatst; 
- om lekkage tegen te gaan zijn er roosters in   
  de regenpijpen gemaakt; 
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Op donderdag 8 december is er tussen 08.20—
08.35 uur weer een inloopmoment voor de 
ouders van groep 0/1 en 2. U bent van harte 
uitgenodigd om dan even een kijkje te nemen 
in de klas. 

 

KERSTBAKJES 

Het was hartverwarmend om te zien hoe ver-
schillende schoenendozen binnenkwamen, ge-
dragen door kinderen met blije en trotse ge-
zichten. Een mooie manier om iets te kunnen 
betekenen voor elkaar, ook op afstand. In to-
taal zijn er 102 dozen ingeleverd, waarmee wij 

SCHOENENDOOSACTIE 

 

Zoals in de jaarplanning staat aangegeven, ho-
pen wij op donderdagavond 22 december sa-
men het Kerstfeest te vieren. U bent van harte 
uitgenodigd om dit met ons mee te vieren.  
 
De viering wordt gehouden in de Hervormde 
kerk in Brakel. Vanaf 18.00 uur is de kerk open 
voor ouders en belangstellenden.  
 
Vanaf 18.10 uur is de school open voor de kin-
deren die worden opgewacht door de leerkracht
(en). Wij zullen dan met alle kinderen van 
school tegelijk de kerk inlopen om vervolgens 
om 18.30 uur te starten met de viering.  
Het thema van dit jaar is: 
  
OP WEG NAAR BETHLEHEM 
 
 
Viert u het met ons mee? U 
bent van harte welkom! 

KERSTVIERING 

KINDGESPREKKEN 

dus even zoveel kinderen blij kunnen maken. 
Jongens en meisjes, allemaal bedankt voor jul-
lie hulp! Ook de ouders van de Activiteitencom-
missie bedankt! Ieder jaar houden jullie trouw 
de organisatie van deze actie op een fijne ma-
nier in jullie handen.  

INLOOPMOMENT 

 

Dit schooljaar hebben wij 2 studiemiddagen 
die in het teken staan van het houden van 
goede kindgesprekken. De eerste middag was 
in oktober, de 2e middag is 24 januari van 
13.00—16.00 uur. De scholing wordt gegeven 
door een extern deskundige van Centraal Ne-
derland.  
 
Na de eerste middag hebben de leerkrachten 
de opdracht gekregen om een kindgesprek te 
filmen. Hier moeten ze zelf op reflecteren en 
dit zal ook weer terugkomen bij de tweede stu-
diemiddag.  
 
Binnenkort gaan de leerkrachten in gesprek 
met de leerlingen in groep 5 t/m 8 over de so-
ciaal– emotionele vragenlijst die zowel de leer-
krachten als de leerlingen zelf hebben ingevuld 
in KanVas (van de Kanjertraining). 
De leerkracht zal dus 1 van deze gesprekken 
filmen. Deze opname wordt alleen intern ge-
bruikt. Mocht u niet willen dat uw kind 
wordt gefilmd, vragen wij u vriendelijk 
om dit aan betreffende leerkracht(en) 
door te geven voor vrijdag 2 december. 
 
Wij vinden het belangrijk om in gesprek te 
gaan met de leerlingen.  Zij merken daardoor, 
dat de leerkracht het belangrijk vindt om hun 
stem te horen en hen graag wil betrekken bij 
een stukje persoonlijke groei, ook op sociaal– 
emotioneel gebied. Daarnaast vinden wij het 
belangrijk dat de kinderen met plezier naar 
school gaan.  
 
De leerkrachten van groep 1 t/m 4 hebben ook 
gesprekjes met de leerlingen. 
Deze zijn meestal niet gepland, 
maar gebeuren vaak tijdens 
spel– en werkmomenten.  

Ook dit schooljaar willen 
wij met alle kinderen weer 
een kerstbakje maken. 
Graag maken wij dan ge-
bruik van wat hulp. Wie 
van u zou de kinderen een 
handje  willen helpen? Het 
maken van de bakjes 
staat gepland op woens-

dag 21 december. Bent u in de gelegenheid 
om dan naar school te komen? Laat dit dan 
even weten aan betreffende leerkracht(en). 
Alvast bedankt voor uw hulp! 
 
De kinderen mogen zelf wat materiaal 
mee naar school nemen om het bakje mee 
op te maken (oase, kaars etc.). Wij zor-
gen voor het groen. 

SCHOOLGEBOUW 
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Inmiddels is er een gesprek met enkele leer-
lingen geweest uit de midden-/bovenbouw. De 
ideeën/wensen die zij aandroegen zijn meege-
nomen in het plan. Wij kwamen tot de conclu-
sie dat € 1700,- een mooi begin is, maar dat 
wij meer nodig hebben als wij enkele ideeën 
willen realiseren. Daarom is er een plan ge-
maakt waar de verschillende wensen en ideeën 
opstaan. Sommige zijn direct uitvoerbaar met 
de opbrengst van de lentemarkt. Andere ideeën 
zullen waarschijnlijk nog even moeten wachten. 
Het plan is om het schoolplein op te delen in 
vakken waar bepaalde activiteiten kunnen wor-
den gedaan, zoals balspelen, klimmen en klau-
teren, bewegingsspelen door middel van ge-
kleurde vlakken en lijnen en bij de kleuters een 
verkeersplein.  
 
Er is ook een aanvraag gedaan bij de Van Voor-
den Stichting om speelmateriaal te sponsoren.  
In december hebben zij weer een vergadering. 
Wij zijn erg benieuwd of via deze weg mis-
schien nog wat extra's kan 
worden gedaan.   

OPFRISSEN SCHOOLPLEIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Deze maand worden de liederen geleerd die 
tijdens de kerstviering worden gezongen.  

- er is een nieuw alarmsysteem geplaatst; 
- in ieder lokaal en verschillende werkruimtes  
  zijn CO2 meters geplaatst;  
- de schoonloopmatten bij de ingangen zullen  
  binnenkort vervangen worden; 
- waar nodig worden zonneschermen ver- 
  vangen. 

HOOFDLUIS 

Van de luizencoördinator kregen wij de vraag om 
in deze nieuwsbrief extra aandacht te vragen voor 
het volgende: 
Wilt u, zodra u merkt dat uw kind(eren) luizen 
heeft/hebben, dit direct te melden aan moeder 
Suzanne v.d. Linden via s.dalen1986@gmail.com. 
Zij kan dan een extra luizencontrole inplannen om 
te voorkomen dat het zich verder uitbreidt. Alvast 
bedankt! 

KERSTVAKANTIE 

Op vrijdag 23 december begint om 12.30 uur 
de kerstvakantie. Wij hopen iedereen op maan-
dag 9 januari weer te ontmoeten! 


