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Belangrijke data: 
02 februari 
Mad science show 
 
06 februari 
Open inloop groep 2 
 
07 februari 
Open dag en avond 
 
09 februari 
Muziekproject groep 3 en 4 
 
15 februari 
Open inloop groep 3 
 
17 februari 
Rapport mee gr. 0/1 –7 
 
20—24 februari 
Voorjaarsvakantie 
 
17 februari 
Volgende nieuwsbrief 
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In dit nummer: 

Op donderdag 2 februari wordt er 
een show gegeven aan alle leer-
lingen die wordt verzorgd door Mad 
science.  
 
Mad science is een organisatie die 
zich bezig houdt met wetenschap 
en techniek. Zij bieden program-
ma’s aan scholen, verzorgen na-
schoolse lessen, e.a. 
 
De kinderen krijgen een show te 
zien waarin wetenschap en techniek 
een plaats heeft, passend bij de 
leeftijd.  
 
De kinderen vanaf groep 3 ontvan-
gen aan het eind een folder met 
meer informatie over de naschoolse 
technieklessen. Zij kunnen daar te-
gen betaling aan deelnemen op de 
genoemde data. U kunt als ouders 
uw kind hiervoor opgeven. Bij vol-
doende aanmeldingen zullen de les-
sen op school plaatsvinden op 
woensdagmiddag, aansluitend aan 
de schooltijd. De kin-
deren kunnen dan op 
school hun lunch eten 
onder toezicht van de 
begeleider die de na-
schoolse lessen ver-
zorgd.  

WELKOM 

TECHNIEK—MAD SCIENCE 

 

Op 22 februari hoopt Suze Ver-
steeg  4 jaar te worden. Dat bete-
kent dat zij naar de basisschool 
mag. Wij ontvangen haar met open 

armen en hopen dat zij 
met veel plezier naar 
school zal gaan. Welkom 
Suze! 

INLOOPMOMENT  

Op maandag 6 februari is er weer 
een open inloopmoment van 
08.20—08.35 uur voor de groepen 
0/1 en 2. U bent van harte welkom 
een kijkje te nemen in de groep.  

PERSONEEL  

Op 1 februari is meester Jelle van 
den Bogerd officieel gestart met 
zijn opleiding en zijn stage-/
werkplek in groep 7.  
 
Juf Evelien van Wijk is sinds kort 
ook werkzaam bij ons op school in 
de onderbouw. Zij werkte eerder 
op de school in Aalst, maar heeft 
nu een plekje gekregen op onze 
school. 
 
Wij heten meester Jelle en juf 
Evelien van harte welkom en hopen 
dat zij met veel plezier hun werk 
mogen doen! 
 
Groep 0/1 
Vanaf maandag 6 februari is de 
grote groep 0/1 gesplitst. Juf Ger-
linde en juf Alie doen een gedeelte 
en zitten in het huidige lokaal. Juf 
Josette en juf Alie doen het andere 
gedeelte en zitten in het lokaal wat 
eerst het muzieklokaal was. Betref-
fende ouders zijn al eerder op de 
hoogte gebracht.  
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Dinsdag 7 februari houden wij weer een open 
ochtend en avond voor ouders die zich oriënte-
ren op een basisschool. Het gaat dan met name 
om kinderen die voor december 2024 vier jaar 
worden.  
 
‘s Morgens is er van 09.00—10.30 uur gelegen-
heid om kennis te maken met de school en ge-
ven wij graag een rondleiding aan ouders die 
onze school nog niet kennen.  
Voor ouders die overdag niet kunnen is er gele-
genheid om tussen 19.00—20.00 uur langs te 
komen.  
 
Er zijn ook posters gemaakt en op bekende 
plekken in Brakel opgehangen. Mocht u ook 

een poster willen ophan-
gen, dan kunt u deze op-
halen op school. Verder is 
het ook gedeeld via de 
website en Facebook, de-
len wordt gewaardeerd! 
 
Wij vragen als u ouders 
kent die zich oriënteren, 
hen te verwijzen naar de-
ze open momenten.  

PROJECT—MUZIEK 

Dit jaar wordt er in de maand februari weer een 
poëzieweek gehouden op school. Het thema is: 
'vriendschap.' Wij starten de poëzieweek met 
een toneelstuk op rijm. Dit wordt ingestudeerd 
en opgevoerd door 20 leerlingen uit groep 5 tot 
en met 8. Het toneelstuk gaat over een dorpje 
waarin mensen wonen die nogal arm, hongerig 
en egoïstisch zijn. Op een dag komt er een 
zwerver in het dorp en die heeft een goed idee 
om de dorpsbewoners anders te gaan laten 
denken... 

 

Verder krijgen alle klassen natuurlijk weer een 
mooi poëzieboek en zullen er lessen gegeven 
worden rondom poëzie. Ook zal er een schrijf-
wedstrijd gehouden worden per groep en zal er 
een jury zijn die per groep een winnaar kiest. 

 

Met de poëzieweek hopen 
wij de kinderen enthousi-
ast te maken voor poëzie 
en natuurlijk lezen. De 
poëzieweek week wordt 
georganiseerd door onze 
lees coördinator, juf 
Gerlinde.  

POEZIEWEEK  

Op dinsdagavond 14 februari start via Parro 
vanaf 20.00 uur voor ouders met meerdere 
kinderen op school de inschrijving voor de ou-
dergesprekken die na de voorjaarsvakantie 
worden gehouden. 
 
Vanaf woensdagavond 15 februari 20.00 
uur kunnen de andere ouders zich inschrijven 
voor een gesprek.  

OPEN OCHTEND—AVOND 

INSCHRIJVING 

OUDERGESPREKKEN GROEP 0/1—7 

OUDERGESPREKKEN GROEP 0/1—7 

Op dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart 
worden de oudergesprekken gehouden voor de 
leerlingen uit groep 0/1 t/m 7. Deze gesprek-
ken gaan over de ontwikkeling van uw kind
(eren) die wordt besproken aan de hand van de 
Leerlijnen Jonge Kind of het rapport en de cito 
M toetsen. U kunt zelf via de gespreksplanner 
in Parro een dag en tijdstip kiezen op de ge-
noemde dagen.  

Dit schooljaar wordt aan muziek extra aandacht 
gegeven, in het bijzonder aan het orkest en 
alles wat daarbij hoort. Naast de wekelijkse 
muzieklessen die juf Gera als vakdocent muziek 
geeft, gaan de groepen 3 t/m 8 een voorstel-
ling bezoeken. Dit wordt gefinancierd door 
school door middel van de subsidiemiddelen die 
bij de gemeente zijn aangevraagd en door hen 
is goedgekeurd.  
 
Wij hebben voor deze voorstellingen gekozen, 
omdat het schoolorkest inmiddels een mooie 
plaats heeft in ons (naschools) aanbod. Om op 
een andere manier nog meer te leren over in-
strumenten en een orkest, gaan de groepen 3 
en 4 naar de voorstelling Lejo op donderdag 9 
februari in Nijmegen.  
 
Lejo (bekend van Sesamstraat) komt wegens 
groot succes nogmaals op bezoek bij Phion! 
Met zijn grote ogen neemt hij 
leerlingen mee naar een bijzondere en 
muzikale wereld. Want hoe dirigeer je eigenlijk 
een orkest? En hoe klinken al die verschillende 
instrumenten? Terwijl Lejo grappige streken 
uithaalt komen er allerlei muziekstijlen voorbij.  
Als voorbereiding worden er enkele lessen 
aangeboden die juf Gera geeft tijdens de  
muziekles op school.  
 
De aanvang is 11.15 uur en de voorstelling 
duurt 45 minuten. De kinderen gaan er met de 
bus naar toe en worden ook weer naar school 
gebracht. Wij verwachten weer op tijd bij 
school terug te zijn. 
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INLOOPMOMENT GROEP 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Op woensdag 15 februari is er een open inloop-
moment van 08.20—08.35 uur bij groep 3. U 
bent van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen in de groep.  

De psalmen die deze maand worden geleerd 
zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 133:3 
Groep 3 en 4: psalm 62:1; psalm 42:1 
Groep 5 t/m 8: psalm 63:2; psalm 
1:2; psalm 3:2a 

RAPPORT 

Op vrijdag 17 februari ontvangen alle kinderen 
van groep 0/1 t/m 7 hun rapport. Wilt u dit na de 
vakantie weer mee naar school geven? 

VOORJAARSVAKANTIE 

Dit schooljaar hebben wij een vroege voor-
jaarsvakantie, namelijk van maandag 20 t/m 
vrijdag 24 februari. Wij 
wensen iedereen een fijne 
vakantie en hopen elkaar 
weer te ontmoeten op 
maandag 27 februari.  

ZWEMMEN 

Wij kregen de vraag om onderstaand stukje over 
het zwemmen onder de aandacht te brengen: 


