
DATA 

 

  

20 jan.: schoolarts (middag) 

21 jan:  GGD verpleegkundige 

23 jan:  GGD verpleegkundige 

27 jan:  studiemiddag team; lln. vrij 

28 jan:  GGD verpleegkundige 

30 en 31 jan: Landelijke Staking 

              Leerlingen vrij 

10 febr:  adviesgesprekken gr 8 

12 febr: fotograaf 

  

staking  

Dam Vinci  

 
Stappenplan advies groep 8 

 

medicijnprotocol  

  

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 

Zoals u in de brief van ons bestuur heeft kunnen lezen 
zijn de Stroomm scholen op donderdag 30 en  
vrijdag 31 januari gesloten voor de leerlingen. Het 
team is deze twee dagen wel aan het werk. Op  
donderdag zit het team bijeen om voor u een beeld te 
schetsen van de dagelijkse gang van zaken op onze 
school. U hoort hier meer over. Vrijdag werken de  
collega’s thuis. 
 
In augustus heeft u via de mail het protocol  
medicijnverstrekking ontvangen. Veel ouders  
hebben hierop gereageerd. We willen u er nogmaals 
op wijzen dat zonder een ondertekende verklaring van 
ouders géén medicijnen (ook geen paracetamol)  
verstrekt worden door leerkrachten aan leerlingen. 
Geeft u eventuele wijzigingen van medicijnen ook door 
aan school? 
 
De aanmelding van leerlingen uit groep 8 voor het 
voortgezet onderwijs komt dichterbij. Verderop in de 
nieuwsbrief treft u het stappenplan aan voor de  
advisering van onze schoolverlaters. 

Woensdag 8 januari is Arco van Wijgerden, vader van onze oud-leerlingen Nina en 
Luuk, plotseling overleden. 
Arco was een betrokken, sportieve vader die met name op voetbalgebied veel voor 
onze leerlingen betekend heeft. 
Wij wensen Monique, Luuk, Nina en de verdere familie heel veel sterkte met het 
verwerken van dit grote verlies. 



 
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 

Da Vinci Groep 7/8 komende periode: 
 
Het nieuwe thema is “Nieuwe tijd begint..” In dit thema komen  
verschillende onderdelen in de lessen aan bod; Columbus,  
ontdekkingsreizigers, de 80-jarige oorlog, de Gouden Eeuw, Willem van 
Oranje en Hugo de Groot, de Voc. en slavernij. Het is de bedoeling dat 
aan het einde van het thema, elk kind een werkstuk (PowerPoint/Word/
geschreven, etc) maakt en knutselwerk wat bij dit werkstuk past. Dit kan 
in principe op school, maar de kinderen zijn vrij om ook thuis ermee aan 
de slag te gaan.  

 
Daarnaast maken wij ook een thematafel, dus heeft u nog 
iets thuis, een boek, poster, o.i.d. geef het mee, dan maken 
wij er een mooie tafel van. 
                                                                                                                             
 
Groetjes 
                                                                                                                 
Groep 7/8 en juf Sonja 

 
Stappenplan advies schoolverlaters (groep 8) 
 
 In week 3 en 4 worden de middentoetsen van Cito afgenomen. De resultaten van deze 

toetsen worden meegenomen in het advies voor het niveau van vervolgonderwijs. Dit ad-
vies wordt verwoord in een onderwijskundig rapport. Dit rapport wordt gemaakt door de 
eigen leerkracht in samenwerking met de intern begeleider, de directeur en de leerkracht 
van de middenbouw. 

 
 Op maandag 10 februari krijgen de leerlingen en hun ouders het definitieve schooladvies. 

U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging. 
 
 Vervolgens kunnen ouders samen met hun kind gaan inschrijven op een school voor 

voortgezet onderwijs. Dit moet voor 1 maart gebeuren. 
 
 In week 16 (april) wordt de centrale eindtoets afgenomen. 
          

RAPPORTEN 
INLEVEREN 
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