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 6 dec:  Studieochtend team; 

             Leerlingen vrij! 

11 dec:  MR vergadering 

19 dec:  Sing-a-long opa’s en oma’s 
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Dam Vinci  

 
Info MR 
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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 

Nieuws vanuit de MR 
Wil je als ouder graag meedenken over het beleid op onze school?  

Heb je goede ideeën over hoe het beter of anders kan? Durf je kritische vragen te stellen? Dan is onze 
school op zoek naar jou!  
 
Als ouder kun je lid worden van de Medezeggenschapsraad (MR) en/of de Gemeenschappelijke  
Medezeggenschapsraad (GMR). De MR heeft inspraak over het beleid op onze school, de GMR is de 
medezeggenschapsraad van Stroomm (de overkoepelende organisatie waaronder onze school valt).  
In de MR en GMR zitten docenten en ouders.  
 
Voor meer informatie kun je kijken op de website van onze school: www.obsbrakel.nl. Meer informatie 
over de GMR kun je vinden op: https://stroomm.nl/gmr-2/  
 
Heb je interesse? Neem dan gerust contact op juf Marjan (marjan@obsbrakel.nl) of Anouk Loef (moeder 
van Anna en Bart - anouk@energizingpeople.nl - 06-54395151) voor meer informatie. 

Het is weer groot feest vandaag: Sinterklaas  
bezoekt onze school en deze keer in een heuse  
brandweerauto! De sint en zijn pieten worden na hun rondje 
door de school getrakteerd op een prachtige musical  
uitgevoerd door de kinderen van de groepen 4, 5 en 6. 
Dank je wel sinterklaas dat je ons ook dit jaar niet vergeten 
bent! 
 
Donderdag hebben de kinderen een gewone dag op school. 
Vrijdag 6 december heeft het team een studiedag en zijn 
de leerlingen vrij. 
 
Daarna gaan we ons voorbereiden op het laatste stukje van 
2019. In de bijlage van deze nieuwsbrief een aankondiging 
van de kerst-sing-a-long  donderdag 19 december voor 
opa’s en oma’s. Op deze donderdag zijn de leerlingen  
‘s middags vrij vanaf 12.00 uur. ‘s Avonds verwachten we de 
leerlingen om 17.30 uur  op school waar we in de centrale 
hal het kerstfeest vieren. Ouders zijn vanaf 18.45  uur van 
harte welkom in de tent op het plein waar u onder het genot 
van een warm drankje uw kind 
kunt opwachten. Verwachte 
eindtijd: 19.00 uur. 
 

http://www.obsbrakel.nl/
https://stroomm.nl/gmr-2/


 
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.  

m nieuws 

 
Beste ouders, 
 

Sinds dit schooljaar ben ik contactpersoon vanuit Buurtzorg Jong op de Dam van Brakelschool.  
 

Na de kerstvakantie ben ik op donderdag 9 januari van 8:15-8:45 uur voor een ‘spreekuur’ op school. 
Ik heb dan ruimte om 10 min met ouders te spreken over de opvoeding, ondersteuning thuis, school 
en andere vragen die u hebt over uzelf of uw gezin. Samen met u ga ik op zoek naar een oplossing.  
 

Wilt u gebruikmaken van het spreekuur? Laat het mij weten via telefoon of whatsapp  
06 - 23456143 of stuur een mail naar:  v.schiepers@bzjong.nl  
 

Groeten, Vera Schiepers 

De volgende thema’s worden in de komende periode aangeboden: 
 
Groep 1-2-3:  Feesten in december (zie bijgaande oproep) 
 
Groep 4-5-6:  Van ridders tot ruimtevaart 
 
Groep 7-8:     De nieuwe tijd (o.a.: V.O.C. Gouden Eeuw) 

OPROEP: 
 

Heeft u nog schone lege pringles 
bussen voor het thema van 

Groep 1-2-3? 

 
Inloop ‘s ochtends 
Vanaf 8.20 uur gaat de deur van school open en mag uw kind naar binnen.  
Ons streven is om de kinderen vanaf groep 4 geheel zelfstandig naar binnen te laten gaan. 
Helpt u als ouder daar ook een handje aan mee? 
We willen graag op tijd met de lessen kunnen starten. 
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