
DATA 

 

18/19 nov: rapportgesprekken 

20 nov:  rapporten mee naar huis 

 4 dec:  Sinterklaas 

 6 dec:  Studieochtend team; 

             Leerlingen vrij! 

11 dec:  MR vergadering 

19 dec:  Kerstviering 

23 dec t/m 

3 jan :   Kerstvakantie 

 

 

  

  

Taalcursus volwassenen  

rapportgesprekken 
 

 

Dam Vinci  

Buurtzorg Jong  

In dit nummer o.a.: 
 

D.W.van Dam van Brakelschool 
Burg.Posweg 46b 
5306 GE Brakel 

         info@obsbrakel.nl 

NIEUWSBRIEF 
D.W. van Dam van Brakelschool 

In september is het Koning Willem 1 College gestart 
met een taalcursus van 10 lessen voor volwassenen 
met een anderstalige achtergrond. De afgelopen  
weken hebben Poolse, Marokkaanse en Irakese ou-
ders in onze personeelskamer heel erg hun best  
gedaan op onze moeilijke Nederlandse taal. We zijn 
erg blij dat de gemeente Zaltbommel nog eens 10  
bijeenkomsten bekostigt en school de ruimte kan  
bieden. Zet ’m op dames en heren!  
 
Maandag  18 november en dinsdag 19 november 
worden de rapportgesprekken gehouden. Deze week 
heeft u een mail ontvangen over de planning van de 
gesprekken. De lijsten die naast de klassen hangen 
zijn grotendeels ingevuld. Ouders die nog niet  
gereageerd hebben vragen wij om zich uiterlijk a.s. 
vrijdag in te schrijven. Het rapport gaat  
woensdag 20 november mee naar huis. 
 
Daarna duurt het niet zo lang meer voordat  
Sinterklaas op school verwelkomt wordt. Dit jaar  
vieren wij het feest op woensdag 4 december.  
5 December is een normale schooldag. Op vrijdag 6  
december  heeft het team een studieochtend en zijn 
de kinderen vrij. 

Nieuws vanuit de OR 
 
De ouderbijdrage, € 41,00, wordt een dezer weken in rekening gebracht. 
Als u gekozen heeft voor automatische incasso wordt het bedrag automatisch van uw 
rekening afgeschreven. Als u hiervoor niet gekozen heeft, ontvangt u een rekening. 
Met deze bijdrage betaalt de oudervereniging allerlei activiteiten, denk bv. aan: Sinterklaas, 
Kerstviering, paasontbijt enz. 

 

Wat ziet het plein er netjes uit 

Dank je wel Bert! 



 
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.  
N.b.: U kunt de nieuwsbrief ook lezen op de website van school. 

m nieuws 

Positief opvoeden                                                                         buurtzorgjong 
 

Tip 1: Besteed gerichte aandacht en tijd aan je kind 
Je kunt beter regelmatig even tijd en gerichte aandacht aan je kind besteden dan minder vaak 
en lang. De tip is dan ook: Probeer door de dag heen meerdere korte momenten - soms is 1 
of 2 minuten al genoeg - even echt tijd voor je kind te nemen. Als je kind uit zichzelf naar je 
toe komt om iets te vertellen, te vragen of je te betrekken bij iets waarmee hij bezig is, dat zijn 
de beste momenten. Als je op dat moment niet met iets belangrijks bezig bent, onderbreek 
dan je werkzaamheden en geef even je volle aandacht aan je kind. Ben je te druk als je kind 
aandacht vraag? Probeer dan snel daarna een kort moment voor je kind vrij te maken. 
Uit: Programma Triple P - positief opvoeden (opvoedondersteuning Buurtzorg Jong) 
                                    Vera Schiepers BZJ 

Het einde van het thema Herfst  van groep  1-2-3 nadert. 

We hebben verschillende onderwerpen behandeld.  

Aankomende vrijdag sluiten we het thema gezamenlijk met u 

als ouders af in de hal.  

 

Deze week hebben we het over afvalopruimers in de natuur.  

Vooral de worm.  

Tijdens een rekenles hebben we wormen gemaakt en daar de  

getalsymbolen, de begrippen meeste & minste aan gekoppeld.  

GRATIS 

OP TE HALEN! 

2 PALLETS 

ZGAN 

 

Vraag na bij 
Juf Mariska 
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