NIEUWSBRIEF
D.W. van Dam van Brakelschool
D.W.van Dam van Brakelschool
Burg.Posweg 46b
5306 GE Brakel
info@obsbrakel.nl

In de komende twee weken voorafgaand aan de
zomervakantie staan de volgende activiteiten op het
programma:

De rapportgesprekken op maandag 25 en dinsdag 26 juni.
Vrijdag 29 juni wordt de musical “De tent op zijn kop”
opgevoerd door de groepen 7 en 8. ‘s Ochtends voor alle
leerlingen van school (en evt. ouders). ‘s Avonds begint de
voorstelling om 19.30 uur voor familie en belangstellenden.
Kinderen zijn alleen onder begeleiding van een ouder
welkom.
Woensdag 4 juli organiseert meester Leo een speciale
afscheidsmiddag en -avond voor de leerlingen van groep 8.
Familieleden zijn bij het avondgedeelte welkom om 19.00 uur.
Donderdag 5 juli organiseert de OR de spelletjesochtend.
Samen met de leerlingen van groep 8 en veel hulpouders
worden er allerlei spelletjes gedaan op het schoolplein.
Uiteraard afgesloten met frietjes en een snack. Na de
spelletjesochtend heeft het team een werkmiddag.
Vanaf 12.15 uur zijn de leerlingen deze middag vrij.
Op vrijdagochtend 6 juli sluiten we met de groepen 1 t/m 7
het schooljaar af en begint de zomervakantie om 12.00 uur.

In dit nummer o.a.:

klassenindeling
Activiteiten einde jaar
logopedie
Schoolkamp ervaringen

DATA
25 juni: inloopuurtje BZJ
25/26 juni: rapportgesprekken
27 juni: rapporten mee naar huis
28 juni: schoonmaakmiddag vanaf 15.15
29 juni: Musical groep 7/8
4 juli: afscheid groep 8
5 juli: spelletjesochtend
Leerlingen vanaf 12.15 vrij!
6 juli: laatste schooldag

Groepsindeling komend schooljaar
De onderhandelingen binnen het primair onderwijs hebben een positief effect gehad op onze
formatie. Een extra toeslag voor kleine scholen en het werkdrukakkoord maken het mogelijk
om “meer handen in de klas” te krijgen. We zijn als team erg blij met de uitbreiding van uren
van onze collega Annemarie v.d. Sanden. Zij zal ondersteuning bieden in groep 7-8.
Voorafgaand aan het ziekteverlof van onze directeur Marieke Spruijt heeft het team een
besluit genomen over de verdeling van de groepen en de inzet van de extra middelen.
Hieronder de groepsindeling voor het komend schooljaar:
Groep 1-2-3
Juf Mariska met hulp van juf Meta
Groep 4-5
Meester Luuk (ma,wo,do,vrij), ouderschapsverlof op dinsdag
Groep 6
Juf Sanne
Groep 7-8
Meester Leo met hulp van juf Annemarie
Juf Marjan (intern begeleider) is van maandag t/m donderdag dagdelen aanwezig.
Juf Marieke (directeur) is op maandag en woensdag op onze school.

Afgelopen dinsdag heeft de band
“Beats and Bottles”
een spetterend optreden
verzorgd voor ouders en team
Bedankt meester Luuk
en bandleden!!

Dringende oproep!!
De spelletjesochtend van
donderdag 5 juli kan alleen
doorgaan als meer
hulpouders zich
aanmelden….
Aanmelden bij Wendy v. Steenbergen
of Minette Rietveld

Moe maar voldaan kijk ik terug op een geweldig schoolkamp 2018. Voor Anna de 2e keer dat ze meeging, voor mij
de eerste keer als kampleiding. Ik kan niet anders zeggen dat ik genoten heb van de kinderen en het team dat we
waren als kampleiding. Ik heb nu ook mogen ervaren wat de meerwaarde is van op schoolkamp gaan vanaf groep
5, want ik moet eerlijk zeggen dat ik het vorig jaar wel een beetje moeilijk vond toen Anna voor het eerst ging.
Samen op kamp gaan, betekent SAMEN er een leuke tijd van maken. Ik vond het mooi om te zien hoe goed de
kinderen voor elkaar zorgen en elkaar helpen, lol maken, ruzie maken en het weer bijleggen, huilen en elkaar troosten, hun eigen angsten overwinnen en voor hun eigen en andermans spullen moeten zorgen (moet ik zelf mijn bed
opmaken, afwassen en rotzooi opruimen???Jazeker!).
Ik vond het ook erg leuk om alle kinderen beter te leren kennen, de verschillen te zien en hoe ze hun verschillende
kwaliteiten inzetten tijdens het kamp. Maar ik heb vooral genoten van de energie die er uit zo’n groep kinderen
komt, gewoon fantastisch! Al neemt die energie naarmate het kamp vordert wel wat af ;)
Als kampleiding waren we druk bezig met alles regelen, kinderen helpen, ruzies uitpraten, kinderen op onhandig
gedrag aanspreken en we hebben gelukkig vooral veel complimenten kunnen geven en lol gemaakt met de kinderen en elkaar. Ik vond het erg gezellig!
En bedankt groep 8 en meester Leo voor de super spannende lichtjestocht in dat donkere bos, ik heb lekker mee
gegild met de kinderen uit ons groepje :) jullie hadden het mooi gemaakt!
Volgend jaar ga ik graag weer mee!
Anouk

Lezen is fijn, lezen stimuleert de taalontwikkeling en het taalgevoel en (voor)lezen is een leuke én zinvolle tijdsbesteding voor je kind. Lezen is zeker niet saai, want er is heel veel keuze op het gebied van
kinderboeken. De onderwerpen in kinderboeken zijn gevarieerd en hebben vaak betrekking op hun belevingswereld. Voor elke leeftijdsfase is er wel een geschikt boek te vinden. Lees daarom samen elke dag
een boekje!

Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar
het vrijblijvende inloop spreekuur van SpreekAtelier elke woensdag tussen 11.30 en 12.30u op
Wielkamp 10 te Zaltbommel of neemt contact op met de logopedist, Joyce van Gent, praktijkhoudend op de Van Dam School (elke woensdagochtend onder schooltijd aanwezig).

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de
hoofdingang van de school.

