
DATA 

 

18 juni:  digitaal verkeersexamen 7/8    

23 juni:  MR vergadering 

 2 juli:   verrassingsuitje groep 8 

 3 juli:   rapport mee naar huis 

 6 juli:   alternatieve rapportgesprekken 

 7 juli:   afscheid groep 8 

 9 juli:    spelletjesochtend 

  Leerlingen vanaf 12.30 VRIJ! 

10 juli:   laatste schooldag 

 

  

Rapportgesprekken tijdens Corona  

Afscheid groep 8  

 
Invulling I.B. 

 

  

  

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 

Maandagochtend 8 juni 10.20 uur: op het schoolplein 
klinken de geluiden van lachende en spelende  
kinderen. Hoe normaal, zou je denken. Maar na  
zoveel weken van stilte is het een prachtig geluid! 
We zijn weer voor hele dagen gestart en het gaat 
goed. En zoals u ziet hebben we ook al weer een  
bescheiden lijstje met data! Een paar activiteiten 
maar dan in zeer bescheiden, of in een alternatieve, 
vorm. We zijn al heel blij dat er wat kan! 
 
Wat betreft de rapportgesprekken: deze gesprekken 
gaan zo veel mogelijk telefonisch gevoerd worden en 
wel op maandag 6 juli. Hierover wordt u nog  
geïnformeerd. In incidentele gevallen is er een  
gesprek op school en wordt u uitgenodigd.  
De inloop en bedank middag/avond van 6 juli komt te 
vervallen. Het rapport wordt op vrijdag 3 juli  
meegegeven naar huis. 
 
Op dinsdag 7 juli neemt groep 8 met een aangepaste 
musical in klein gezelschap afscheid. Hierover  
worden de ouders van deze leerlingen binnenkort  
ingelicht. Voorafgaand aan deze avond heeft het 
team een verrassingsuitje voorbereid voor onze groep 
8 leerlingen op donderdag 2 juli, na schooltijd.  
Hierover later meer! 

Nieuws vanuit de directie 
 
Door het vertrek van juf Marjan is er op onze school een nieuwe intern begeleider nodig. 
We zijn blij u te kunnen melden dat juf Sanne de I.B. taken van juf Marjan overneemt. 
 
De invulling van I.B. taken omvat 2 werkdagen, daarnaast krijgt Sanne 1 dag per week studieverlof. 
Dat betekent dat er een vacature weggezet is binnen Stroomm voor 3 dagen ter vervanging van juf  
Sanne. Deze vacature is ingevuld! Zodra het nieuws naar buiten mag zal deze persoon zich  
voorstellen aan leerlingen en ouders. 
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Inleveren 
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