
HOOPVOL LEVEN 

Belangrijke data: 
13 januari 
Werkplaatsochtend  
 
9 en 16 januari 
Screening groep 2 
 
16 januari 
Rapport groep 8 
 
16 en 18 januari 
VO-gesprekken 
 
20 januari 
Inloopmoment groep 0/1 en 2 
 
24 januari 
Studiemiddag, alle leerlingen 
om 12.30 uur vrij 
 
27 januari 
Volgende nieuwsbrief 
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In dit nummer: 

De woensdag na iedere vakantie is 
er een luizencontrole. De komende 
controle is op woensdag 11 januari. 
Wilt u dan weer rekening houden in 
verband met vlechtjes, staartjes, 
gel, etc.? Alvast bedankt! 

WELKOM 

LUIZENCONTROLE 

De eerste werkplaatsochtend in het 
nieuwe jaar staat gepland op vrij-
dag 13 januari. Deze keer staat 
deze in het teken van de creatieve 
denkvaardigheden.  
 
Wij zien de leerlingen altijd erg ge-
nieten van deze bijzondere werk-
vorm met verschillende activitei-
ten.  
Het maakt dat kinderen samenwer-
ken, op een andere manier leren 
en op hun eigen niveau tot ontwik-
keling komen. Met regelmaat wordt 
er hulp van ouders ingeschakeld. 
Fijn dat dit ook iedere keer weer 
lukt, wij zijn daar erg blij mee. 
Door wat extra hulp, 
kunnen de leerkrach-
ten de opdrachten nog 
aantrekkelijker maken. 
 
HARTELIJK BEDANKT! 

Wij hebben een jaar achter de rug 
met veel beroering in de wereld: het 
coronavirus dat om zich heen greep 
en nog niet weg is. Wij lezen over 
steekpartijen, over onvrede en boos-
heid. Midden in dit gedruis vieren wij 
Kerstfeest. Het feest van de geboorte 
van het Kind, het feest van vrede. 
Vrede? Jazeker. De Heere Jezus was 
en is een teken van hoop en vrede en 
kan ons leven en de wereld verande-
ren.  
 
Ook in onze tijd maakt God de bewe-
ging naar ons toe. De Wijzen uit het 
Oosten volgden het teken van de ster 
en ontmoetten het Kind. Dat veran-
derde hun leven: zij gingen langs een 
andere weg weer naar huis. Letter-
lijk, omdat zij koning Herodes wilden 
ontlopen, die geen goede bedoelin-
gen met Jezus had. Maar hun weg 
was ook anders omdat door de ont-
moeting met Christus hun leven we-
zenlijk veranderd was. Als je open-
staat voor Gods liefde, verandert dat 
je leven.  
 
Wij wensen u Gezegende Kerstdagen!  

 
 
 
 
 
 

 
De stilte van Kerst  
maakt ons dankbaar  
voor het voorbije jaar.  
Het onbekende van nieuwjaar 
geeft hoop met God in ons midden. 

Op 18 januari hoopt Noud van 
Heusden 4 jaar te worden. Dat be-
tekent dat hij naar de basisschool 
mag. Wij ontvangen hem met open 
armen en hopen dat 
hij met veel plezier 
naar school zal gaan. 
Welkom Noud! 

WERKPLAATSOCHTEND 

SCREENING—beginnende 

geletterdheid 

Leren lezen is geen natuurlijk pro-
ces en komt dus ook niet vanzelf 
op gang. Bijna alle kinderen heb-
ben hier gerichte hulp bij nodig. 
Juist auditieve analyse en synthese 
dragen het meest bij aan de ont-
wikkeling van de leesvaardigheid. 
Daarnaast blijkt dat de letterkennis 
een belangrijke voorspeller is voor 
het leessucces. Als aan deze vaar-
digheden in de kleutergroepen veel 
aandacht wordt besteed, kan dat 
gunstig zijn voor de leesstart van 
kinderen.  

https://www.elisabethmagazine.nl/daarom-is-jezus-zo-bijzonder/
https://www.elisabethmagazine.nl/daarom-is-jezus-zo-bijzonder/
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 Op dinsdag 10 en maandag 16 januari worden 
de kinderen uit groep 2 gescreend op de vaar-
digheden en kennis met betrekking tot de be-
ginnende geletterdheid. Dit wordt door de ei-
gen leerkracht gedaan. Aan de hand van deze 
screening kunnen de leerkrachten het aanbod 
nog gerichter aanbieden omdat ze weten wat 
er nog nodig is in de voorbereiding naar groep 
3. Onder beginnende geletterdheid wordt o.a 
verstaan: rijmen, begin– en eindklank, letter-
herkenning, woorddelen maken (hakken en 
plakken), etc. 

Op maandag 16 en woensdag 18 januari wor-
den de ouders van groep 8 leerlingen uitgeno-
digd voor het adviesgesprek met betrekking tot 
het VO. De leerkrachten en Intern Begeleider 
zullen het schooladvies geven over welk uit-
stroomniveau het best past bij uw kind. Ook zal 
de inschrijfprocedure van het VO worden be-
sproken. De inschrijving voor de adviesge-
sprekken gaat via Parro.  
 
Op maandag 16 januari worden de rapporten 
en de uitdraai van de citoresultaten meegege-
ven aan de leerlingen van groep 8.  
 
Het schooladvies wordt gebaseerd op het over-
leg tussen leerkrachten van groep 8 en 7 en de 
Intern Begeleider.  
 
Het is voor ouders en leerlingen altijd weer een 
bijzondere fase. Voor sommige leerlingen is er 
al snel duidelijkheid over de vervolgschool en 
anderen hebben soms nog wat meer tijd nodig. 
Uiteindelijk doen wij onze uiterste best ieder-
een het juiste advies te geven! 

VUURWERK 

In januari worden in groep 3 t/m 8 de Citotoet-
sen afgenomen. De Citotoetsen zijn onafhanke-
lijk van de methode die de school gebruikt. Zo 
krijgen de leerkrachten een reëel beeld van wat 
de leerling aan geleerde lesstof om kan zetten 
in de praktijk, ook op langere termijn.   
 
De (groeps)resultaten worden besproken tij-
dens de groepsbespreking tussen leerkracht en 
Intern Begeleider. Ook worden er in de groepen 
5 t/m 8 leerlinggesprekken gevoerd met iedere 
leerling apart.  
In groep 1 en 2 wordt de Cito niet meer afge-
nomen. Deze leerlingen worden gevolgd aan de 
hand van de observaties van de leerkrachten 
via de Leerlijnen van Parnassys.  
In februari krijgen de kinderen het rapport mee 
en zijn er oudergesprekken. Hierover hoort u 
meer in de volgende nieuwsbrief.  
 
Vanwege de invoering van de citoresultaten, 
zullen de resultaten in de eerste drie weken van 
januari niet zichtbaar zijn.  

CITO TOETSEN 

INLOOPMOMENT 

Op vrijdag 20 januari is er weer een open in-
loopmoment bij de groepen 0/1 en 2. U bent 
van harte welkom om tus-
sen 08.20—08.35 uur even 
een kijkje te komen nemen 
in de klas van uw kind.  

Donderdagmiddag 24 januari is er een tweede 
studiemiddag over het houden van goede kind-
gesprekken. De leerkrachten hebben gesprek-
ken gevoerd met de leerlingen over het welbe-
vinden en de sociaal emotionele ontwikkeling. 
 
Deze studiemiddag zullen wij met elkaar evalu-
eren hoe dit is verlopen en zullen wij ook de 
filmopnames met elkaar delen om elkaar tips 
en tops te geven.  
 
Vanwege deze studiemiddag zijn alle kinderen 
om 12.30 uur vrij. 

RAPPORT EN ADVIESGESPREKKEN 

STUDIEMIDDAG 

TRIPLE P TIENERS 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een 
flyer met meer informatie over de oudercursus 
die verzorgd wordt door Buurtzorg Jong. Deze 
start in januari is voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van 11 tot 16 jaar. Vanuit Buurtzorg 
Jong kwam de vraag of wij dit als school wilden 
delen.  

Wij gaan richting het einde van het kalender-
jaar en dat betekent dat er weer vuurwerk 
wordt afgestoken. De leerlingen in groep 8 
hebben onlangs informatie gekregen van een 
medewerker van bureau HALT over de veilig-
heid en regels die er gelden.  Veiligheid is heel 
belangrijk in persoonlijk en sociaal belang.  Ook 
de gemeente werkt hier actief aan mee om op 
voorhand al informatie te delen. Er zijn 
(landelijke) regels vastgesteld voor het bezit 
van vuurwerk, het afsteken van vuurwerk, het 
vervoer en de kwaliteit van vuurwerk. Deze re-
gels zijn er om ongelukken met vuurwerk zo-
veel mogelijk te voorkomen en om oud en 
nieuw een fijn en veilig feest te laten zijn voor 

iedereen. U vindt in de 
bijlage van deze nieuws-
brief een poster die wij 
graag met u delen.  
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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 

Zoals u weet hebben wij een plan gemaakt voor 
het opfrissen van het schoolplein. Als alles wordt 
uitgevoerd gaat dit ongeveer  € 11.000,- kosten.  
 
Een deel daarvan is de opbrengst van €1750,- 
van de lentemarkt in mei. De Van Voorden Stich-
ting heeft toegezegd, dat wij van hen € 1000,- 
ontvangen. Een mooi en zeer gewaardeerde 
handreiking! 
 
Er loopt ook nog een vraag bij de Rabobank. Wij 
zijn nog in afwachting van het antwoord.  
 
Daarnaast willen wij ook gebruik maken van de 
LEA-middelen die de gemeente jaarlijks aanbiedt. 

 
Wat wij tekort komen, zal uit 
de reservering worden be-
taald van de stichting. 
 
Kortom: wij kunnen begin-
nen! 
 
Hovenier Marcel die ook ons 
tuinonderhoud doet, zal de 
coördinatie en de plaatsing 
van de toestellen voor zijn 
rekening nemen. Wij hopen 
het grootste gedeelte te rea-
liseren in het voorjaar van 
2023.  

De psalmen die deze maand worden geleerd 
zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 105:5 
Groep 3 en 4: psalm 67:5 en psalm 65:1  
Groep 5 t/m 8: psalm 130:3; psalm 127: 1;  
psalm 124:4 en psalm 63:2a 

Wij danken u voor uw begrip, be-

trokkenheid en hulp in de afgelopen 

periode! 

Wij wensen u Gezegende Kerstda-

gen, een gezellige jaarwisseling en 

Gods zegen voor het nieuwe jaar! 

 

directie en team  


