Welkom

Algemeen
In deze nieuwsbrief in een nieuw jasje willen we
u informeren over de belangrijkste zaken bij de
start van dit schooljaar.
We zien uit naar een succesvolle samenwerking
met iedereen die bij de school betrokken is.
Een prettig jaar gewenst allemaal!
Beste ouder(s), verzorger(s),
Zo raar zoals het vorige schooljaar is verlopen, zo
vreemd is vorige week het nieuwe schooljaar
begonnen.... U buiten, achter de vlaggetjes, uw
kinderen naar binnen samen met de juf die buiten
stond. Met de nieuwe juf die buiten stond.... met de
nieuwe invaller die buiten stond.... Niet even een
handje kunnen geven, niet even kennis kunnen
maken..... Niet even net dat ene belangrijke
dingetje vertellen..... Kortom: een raar begin!
En dan ook nog een nieuwe directeur, al is het
maar tijdelijk, die u nog nooit heeft gezien. Een
gemiste kans, zo lieten een paar ouders mij weten.
En die ouders hebben gelijk! Ik had mij op zijn
minst voor kunnen stellen, ik had op zijn minst de
nieuwe gezichten aan u kunnen laten zien. Dat is
niet gebeurd en dat kan ik ook niet meer
terugdraaien. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe
collega’s zich aan u voor, voor zover zij dat nog niet
hebben gedaan.
Mijzelf heb ik in mijn mail aan het einde van de
zomervakantie al voorgesteld. Ik blijf directeur van
deze school tot er een opvolger is gekomen.
Wanneer dat zal zijn, en wie dat zal zijn, hoort u
zodra daar mee over bekend is, ik verwacht op heel
korte termijn. Tot die tijd kunt u mij bellen of
mailen, j.deboer@obsbrakel.nl. Samen met u, uw
kinderen en de teamleden van onze school gaan
wij er een fijn schooljaar van maken. Veel gekker
dan vorig schooljaar zal het toch niet worden.....!
Vriendelijke groet, Joep de Boer.

Een speciaal welkom voor:
❖ Pim in
groep 5
❖ Fenne in
groep 1
❖ Tamara in
groep 1
We wensen jullie een fijne schooltijd
toe!

Agenda
Augustus
❖ 26 augustus tot 8 januari:
zwangerschapsverlof
Juf Sonja.
September
❖ 7 september:
algemene infoavond 7/8
Let op! Deze gaat niet door!
❖ 11 september:
studiedag (kinderen vrij).
❖ 15 september:
MR vergadering 20.00

Jarigen
Augustus
❖ 22 aug
❖ 25 aug
September
❖ 03 sept
❖ 07 sept
❖ 15 sept
❖ 17 sept
❖ 18 sept
❖ 18 sept

Juf Annemarie
Jolin
10 jaar
Fay
8 jaar
Luc
11 jaar
Twan
7 jaar
Marinus 5 jaar

Bijlagen
Schoolgids
Kanjerschool
Schooltijden en vakantiedagen
Wat doet de MR?
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Kaja
12 jaar
Pascale 11 jaar

Mogen wij aan u voorstellen…
Ik ben Pieter van Dijk. Ik ben
bestuursinvaller van stichting
STROOMM. Dit jaar vervang ik
op dinsdag tot vrijdag Sonja
tijdens haar
zwangerschapsverlof. Ik vind
het leuk om hier na een jaar
weer terug te zijn op school. Ik heb er alle
vertrouwen dat we samen een prima tijd zullen
hebben.
Mijn naam is Arno Vogels, 54
jaar en kom uit Veghel. Ik ben
bestuursinvaller van stichting
STROOMM. Ben gelukkig
getrouwd met Monique. Op
maandag val ik in voor juf
Sonja in groep 7/8. Ik start de
week op en Pieter zorgt voor de rest van de week.
Wanneer juf Sonja terug komt hoop ik dat de
kinderen met plezier terugdenken aan de
maandagen met mij.
Ik ben Bianca Geense. Ik ben
bestuursinvaller van stichting
STROOMM. Dit jaar is de kans
aanwezig dat u m op school
rond ziet lopen. Wanneer er
geen invalwerk is op een van de
15 scholen van stichting
STROOMM zal ik aanwezig zijn op de D.W. van
Dam van Brakelschool.

Informatieavond 7 september
Vanwege de corona maatregelen is het niet
mogelijk een informatieavond op school te
organiseren. Om u toch op de hoogte te houden
van het reilen en zeilen in de klas hebben we het
volgende bedacht. U krijgt van ons via de mail een
PowerPoint toegestuurd. In deze PowerPoint zal
alles worden vermeld wat u moet weten wat er in
de klas wordt gedaan. Mocht u naar aanleiding van
deze PowerPoint nog vragen hebben kunt altijd via
de mail of telefonisch contact opnemen met de
desbetreffende leerkracht.

Ouderraad (OR)
Beste ouders,
Ook al zijn we weer achter de vlaggenlijn begonnen
de OR is er dit jaar weer klaar voor om in overleg
met het team hele leuke evenementen op school te
organiseren. Sinterklaas en kerst komen er straks
weer aan en we gaan er met zijn allen een feest van
maken! Daarin hebben we wel jullie hulp nodig.
Minette Rietveld heeft als penningmeester altijd
alle dubbeltjes twee keer laten tellen maar gaat er
nu mee stoppen. Enkel Bianca en ik zitten dan nog
in de OR. Wie komt ons versterken? Wat kost het?
5x een vergadering en de mooie activiteiten voor
de kinderen meemaken met ondersteuning van de
hulpouders. Juist nu, met alle regels omtrent Covid19 is creativiteit om zoveel mogelijk voor de
kinderen door te kunnen laten gaan, van groot
belang! In de komende weken krijgt u van ons alle
jaarstukken per mail. Daarbij zal ook de uitnodiging
zitten om je verkiesbaar te stellen als OR lid.
Ook dit jaar ben ik als voorzitter "herkiesbaar",
mocht je interesse hebben in deze functie of een
andere laat het ons dan weten.
Wij redden het niet zonder jullie inzet als ouder!
Ik hoop dat we veel aanmeldingen mogen
ontvangen en kunnen laten zien dat we ook in deze
tijden mooie herinneringen kunnen creëren voor de
kinderen! Groetjes Jeroen.
Voor meer informatie over de OR klik hier.

Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school van stichting STROOMM heeft een
MR ofwel een medezeggenschapsraad. De
medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde
raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten
meedenken over het beleid van de school. De MR
heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel
eens een beslissende rol in beleidszaken. Elke raad
ontwikkelt een zijn eigen cultuur en de ene raad is
veel actiever dan de andere. Om meer te weten te
komen over onze MR verwijs ik u naar de bijlage
die u hier of bij het kopje bijlagen kunt vinden.
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Nieuws uit groep 1/2/3

Nieuws uit groep 7/8
Het is allemaal weer even
wennen. Zeker onze 2
meesters maar de manier van
werken blijft veelal hetzelfde.
Zo’n weektaak is dan toch wel
handig. Het geeft je houvast
om zelfstandig aan de slag te
gaan.

Overige zaken

Gymkleding
Aan de ouders van groep 1/2/3 vragen we of u de
gymschoenen weer mee naar school wilt geven
zodat ze weer in de tas aan de kapstok gehangen
kunnen worden.

Dam Vinci
In de onderbouw gaan we uit van de directe
belevingswereld van het kind. “We zetten het raam
open en halen de omgeving binnen.” Daarom
werken we gedurende het schooljaar met als
uitgangspunt de vier seizoenen. Op dit moment
zijn we met het seizoen zomer bezig. In dit thema
staat centraal: de seizoencirkel, onze verjaardag en
de postbode.

Nieuws uit groep 4/5/6
De kop is eraf!
De eerste dagen in groep 4, 5 en 6
zitten er op. We zijn gelijk gestart
met het werken aan de
weektaken. Voor groep 4 was het
werken aan de weektaak in hun
nieuwe groep even wennen. Ze hebben geleerd om
zelf te kunnen kiezen waar ze aan kunnen gaan
werken die dag en hoe ze dat een schema kunnen
bijhouden. Een lastige klus maar gelukkig zijn de
leerlingen in groep 5 en 6 al heel ervaren
en willen zij deze leerlingen ook graag helpen. In
de tweede week zijn we begonnen met Da(m) Vinci,
waarin we werken binnen het thema “De eerste
mens”. De kinderen zijn razend enthousiast! Bent u
nieuwsgierig naar Dam Vinci? Klik dan hier.

❖ Aanmelden broertje(s) en/of zusje(s).
Voor ons is het fijn om tijdig te weten of er dit of
volgend schooljaar nog broertje(s) en/of zusje(s)
thuis zijn, die 4 jaar worden en onze school gaan
bezoeken. We willen u vragen om niet te lang te
wachten en ze alvast aan te melden. Het
inschrijfformulier kun je ook via de website
downloaden.
❖ Nieuwe rekenmethode
Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe methode
voor rekenen. Samen met het team hebben we
gekeken naar de beste methode voor onze school.
De keuze is gevallen op: Wereld in getallen. Mocht
je hier meer over willen weten klik dan hier.
❖ Rapport
Als u het rapport nog thuis heeft liggen deze graag
met uw kind weer meegeven zodat we ze weer
kunnen vullen met nieuwe resultaten.
❖ Gym
Aan de ouders en kinderen van groep 4 t/m
8: we gymmen op dinsdag en donderdag dus zorg
ervoor dat je dan je gymkleding meeneemt.
❖ Weergaloos!
Er kan tegenwoordig nog
maar zelden op welke
school in Nederland zo’n
foto gemaakt worden!!!
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