
ZIE JIJ HET OOK? 
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In dit nummer: 

Op dinsdag 28 februari en donder-
dag 2 maart worden de ouderge-
sprekken met de ouders van de 
leerlingen uit groep 0 t/m 7 gehou-
den.  
Inmiddels heeft u zich in kunnen 
schrijven voor een dag en tijdstip.  
Beide avonden hoop ik ook aanwe-
zig te zijn voor tips, tops of vragen. 
Loop gerust vrijblijvend bij mij bin-
nen. 

WELKOM 

OUDERGESPREKKEN 

Dit is het thema wat dit jaar centraal 
staat in de HGJB map aan de hand 
van 2 Koningen 6: 8-23. Het is het 
verhaal van de knecht Elisa. Als je 
een graankorrel in de grond stopt, zie 
je hem niet meer. Maar hij is er wel! 
En zonder dat wij het zien, gaat hij 
groeien. Wij zien hem pas als hij bo-
ven de grond uitkomt en dan groeit 
hij uit tot een graanhalm vol graan-
korrels! 
 
Net zoiets was het bij de knecht van 
Elisa: hij zag niet dat het leger van 
God hem beschermde, maar het was 
er wel! Ze konden erop vertrouwen 
dat God voor hen zou zorgen. 
 
Zo zijn er dingen die wij niet kunnen 
zien, maar God wel. Er zijn dingen 
die wij niet kunnen (graan laten 
groeien)  maar die God wel kan.  
 
Daarom mogen wij vol vertrouwen 
bidden voor het nieuwe seizoen, 
omdat wij weten dat God voor ons 
kan en wil zorgen. Wij hopen dat God 
daar onze ogen voor wil openen zo-
dat wij het ook zullen zien.  

Op 20 maart wordt Boaz Vonk vier 
jaar. Het begin van een nieuwe pe-
riode van zijn leven, de basis-
school!  Wij heten Boaz van harte 
welkom en hopen dat 
hij snel zijn plekje heeft 
gevonden. 

LUIZENCONTROLE 

Zoals wij gewend zijn, is er iedere 
woensdag na een vakantie een lui-
zencontrole. Woensdag 1 maart is 
de eerstvolgende keer. Wilt u hier 
dan weer rekening mee houden? 

PERSONEEL  

Vanaf 21 maart begint het officiële 
zwangerschapsverlof van juf Arin-
da. Wij wensen haar een goede tijd 
toe, samen met haar man Corné. 
In het vertrouwen dat alles goed 
mag gaan, hopen wij dat ze over 
niet al te lange tijd hun kindje in de 
armen mogen sluiten. Gods nabij-
heid gewenst in jullie leven! 
 
Helaas hebben wij tot op heden 
geen externe reacties ontvangen. 
Wij zijn nu in overleg om het met 
intern schuiven opgelost krijgen. 
Zodra dit definitief is, laten wij dat 
betreffende ouders weten.  

Geboorte  
Van juf Leonie en haar man Mat-
thias kregen wij een mooi bericht: 
op dinsdag 21 februari is hun zoon-
tje Julian geboren. Hij is het broer-
tje van Jonathan. Wij feliciteren  
jullie van harte en wensen jullie 
Gods zegen toe bij de opvoeding! 
 

INLOOPMOMENT 

Dinsdag 7 maart is er een inloop-
moment bij de groepen 0/1 en 2 
tussen 08.20 – 08.35 uur. U bent 
van harte welkom! 
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LOOPBAANEVENT 

Op woensdag 8 maart is het Biddag voor gewas 
en arbeid. Wij willen dit, net als Dankdag, ook 
weer gezamenlijk vieren in de Hervormde kerk 
in Brakel, aanvang 09.30 uur. Het thema van 
dit jaar is “Zie jij het ook?”. Mocht er hulp 
nodig zijn, dan zal dit via de leerkrachten ge-
vraagd worden.   

BIDDAG 
Hij gaat dan in sommige groepen op klassenbe-
zoek, heeft een gesprek met directie en IB-er, 
een groepje ouders, een groepje leerlingen en 
het team. Vervolgens brengt hij verslag uit van 
zijn bevindingen. Op 
woensdag 22 maart wordt 
onze school bezocht en ho-
pen wij een positieve in-
druk te geven van ons on-
derwijs en onze organisa-
tie.  

OPEN OCHTEND—AVOND 

NASCHOOLSE LESSEN—MAD 

SCIENCE 

In februari hebben alle kinderen een show bij-
gewoond die werd verzorgd door een professor 
van Mad Science. Alle kinderen uit groep 3 t/m 
8 hebben vervolgens een folder ontvangen over 
het volgen van naschoolse technieklessen op 
school. Helaas was er te weinig animo voor, 
zodat de groep te klein was om het door te la-
ten gaan. Er moet minimaal een deelname zijn 
van 15 leerlingen. Ouders die hun kind(eren) 
hadden opgegeven voor deze lessen, hebben 
inmiddels gehoord dat de lessen niet doorgaan.  

Vanwege het grote lerarentekort zoeken wij 
allerlei wegen om de Stichting en de 6 scholen 
onder de aandacht te brengen bij 
(toekomstige) leerkrachten. In het verleden is 
er ook een loopbaanevent gehouden in aan-
wezigheid van de directeur bestuurder en alle 
directeuren die werkzaam zijn bij de SCOB. Hi-
er kwamen een aardig aantal mensen op af, 
zodat wij ook dit jaar weer zo’n event willen 
houden. Deze keer is dat op maandag 13 maart 
tussen 16.00—17.30 uur op de Bron in 
Bruchem. Mocht u zelf geïnteresseerd zijn of 
mensen kennen die in het onderwijs werkzaam 
zijn maar op zoek zijn naar een nieuwe uitdag-
ing, vragen wij u om deze middag bij hen 
onder de aandacht te brengen. Alvast heel har-
telijk bedankt daarvoor!  

WERKPLAATSOCHTEND 

Woensdag 15 maart wordt er weer een werk-
plaatsochtend gehouden. Deze keer wordt er 
extra aandacht gegeven aan de kritische 
denkvaardigheden. De leerkrachten bereiden 
allerlei opdrachten voor waar de leerlingen in 
groepjes mee aan het werk gaan.  

Mocht er hulp nodig zijn, dan hoort u dat via de 
betreffende leerkracht(en). 

LENTEONBIJT 

Net als voorgaande jaren houden wij dit 
schooljaar ook weer een lenteontbijt. Deze keer 
is dat op woensdag 22 maart.  
Alle kinderen ontbijten dan op school. Niet met 
een ontbijt wat door henzelf of vader/moeder is 
samengesteld, maar met een ontbijt wat ze 
krijgen van een klasgenootje. Ieder kind krijgt 
een formulier mee waarop bepaalde dingen 
kunnen  worden aangegeven.  
Iedereen krijgt ook een doos mee, waar ze het 
ontbijt voor de klasgenoot in kunnen doen.  
 
Het is altijd een prachtig gezicht, 
al die vrolijke en verrassende 
gezichten. Wat een mooi begin 
van de lente! 

VERKEERSEXAMEN—THEORIE 

De leerlingen van groep 7 hebben op donder-
dag 30 maart het schriftelijk verkeersexamen. 
In voorgaande jaren en zeker in groep 7 wor-
den de kinderen voorbereid op gedrag en regels 
in het verkeer. Zeker ook in voorbereiding op 
het voortgezet onderwijs, waarbij de leefwereld 
van hen mogelijk nog groter wordt en ze steeds 
meer actief deelnemen aan het verkeer. Succes 
allemaal! Eind maart/begin april is het praktisch 
verkeersexamen voor groep 7 en 8. Betreffende 
ouders ontvangen hierover meer informatie zo-
dra de datum bekend is. 

SCHOOLBEZOEK 

Het is belangrijk om aan de kwaliteit van het 
onderwijs te blijven werken en het te borgen. 
Dit doen wij aan de hand van vragenlijsten voor 
ouders, leerlingen en leerkrachten. Daarnaast 
worden scholen ook structureel bezocht door de 
onderwijsinspectie. Binnen onze stichting 
brengt de directeur-bestuurder, dhr. G. Tissink, 
jaarlijks een bezoek op alle scholen.  

SPONSORING RABOBANK 

In een eerdere nieuwsbrief is er iets gezegd 
over het opfrissen van het speelplein met wat 
nieuwe speeltoestellen. Hiervoor hebben wij de 
Van Voorden Stichting en de Rabobank aange-
schreven met de vraag of zij ons wilden spon-
soren. Dit hebben wij ook al eerder gedaan bij 
de muziekinstrumenten, waar wij een positief 
antwoord op ontvingen.  
 
Ook nu kunnen wij met veel plezier kenbaar 
maken, dat beiden ons weer willen ondersteu-
nen bij dit initiatief. De Van Voorden Stichting 
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HEITJE VOOR EEN KWARWEITJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

De leerlingen uit groep 6 hebben een mooi ini-
tiatief getoond wat wij graag in deze nieuws-
brief vermelden. Alle kinderen zijn heel erg en-
thousiast aan het werk gegaan met als motto: 
 
     EEN HEITJE VOOR EEN KARWEITJE 
 
En wat hebben zij zoal gedaan? 

 de hond uitgelaten 

 de auto schoongemaakt 

 flessen ingeleverd 

 plantjes verkocht die Buch-
ner geschonken heeft 

 etc. 
 
Er is een geweldig mooi bedrag bij 
elkaar gebracht van € 832,77!! 
Deze opbrengst is overgemaakt 
naar het Rode Kruis voor de over-
levenden van de aardbeving in 
Turkije en Syrië.  

De psalmen die deze maand worden geleerd 
zijn: 
Groep 0/1 en 2: psalm 32:6 
Groep 3 en 4: psalm 42:1; psalm 32:6 
Groep 5 t/m 8: psalm 3:2; psalm 5:1; psalm 
8:4 
 
Verder worden er liederen voor de Paas-
viering geleerd. 

TEVREDENHEIDSPEILING 

Een poosje geleden heeft u een uitnodiging 

ontvangen om een vragenlijst in te vullen  

rondom oudertevredenheid. Wij willen alle ou-

ders die hier gehoor aan hebben gegeven, har-

telijk bedanken voor de tijd die u hiervoor heeft 

willen nemen! Wij kunnen met trots zeggen dat 

u tevreden bent met de school, het school-

klimaat en het onderwijs wat wij bieden.  

Hieronder vindt u een overzicht van het re-

sultaat. Er kon een beoordeling worden gegeven 

van 0 t/m 4. De maximumscore was dus een 4. 

De resultaten van de vragenlijst worden ver-

werkt in het nieuwe schoolplan 2023-2027. In 

de eindejaarsbrief van dit schooljaar wordt er 

verder ingegaan op de eventuele actiepunten. 

 

 

heeft € 1000,- toegezegd en de Rabobank 
schenkt ons  € 2500,- ! 
Wij zijn er erg blij mee. Het restant wordt be-
taald uit budget van de SCOB. Binnenkort zal er 
worden begonnen met het plaatsen van de eer-
ste toestellen.  

Kwaliteitszorg 2,89 

Leerstofaanbod 3,14 

Leertijd 3,25 

Pedagogisch Handelen 3,25 

Didactisch Handelen 3,32 

Afstemming 3,36 

Actieve en zelfst. rol leerlingen 3,25 

Schoolklimaat 3,20 

Zorg en begeleiding 3,06 

Opbrengsten 3,22 

Sociale veiligheid 3,06 

incidenten 3,03 

Identiteit / Algemeen 3,37 

Gemiddeld 3,18 

Responspercentage 55 % 

Rapportcijfer 7,6 


