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Algemeen  
 

We krijgen dit jaar weer schoolfruit! 
Ook dit jaar zijn we ingeloot om schoolfruit te 

mogen ontvangen! Daar zijn we blij mee! Dat 

betekent dat we gedurende 20 weken lang iedere 

week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen 

krijgen. En dat helemaal gratis dankzij financiering 

van de Europese Unie. Het schoolfruit project start 

op 11 november en eindigt op 17 april. Op de 

lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag) 

krijgt uw kind van ons een stuk groente of fruit.  

Op deze dagen is het niet nodig om uw kind voor 

de kleine pauze fruit mee te geven.  

 

Kinderboekenweek 2020 

Woensdag 30 september om 8.30 uur kunt u achter 

de vlaggetjes aanwezig zijn bij de opening van de 

Kinderboekenweek op het schoolplein. De opening 

duurt ongeveer 10 minuten. In die week vinden er 

allerlei activiteiten plaats. Voor één van de 

activiteiten van de groepen 4 t/m 8 zijn 

schoenendozen nodig.  

Heeft u schoenendozen geef ze dan a.u.b. aan 

uw kind mee naar school. 

Voor meer informatie klik dan hier. 

We hopen op een leerzame en gezellige week.  

 

 

 

 

  

 

Wereldfeesten  
Wie houdt er niet van een feestje? Wist u dat er per 

jaar over de hele wereld meer dan 2300 feesten 

worden gevierd!? We willen dit jaar meer aandacht 

besteden aan enkele van deze feestdagen van 

verschillende culturen in de wereld. 

Op onze school vinden wij het van belang dat uw 

kind zich oriënteert op de maatschappij en de 

wereld om zich heen. Zo leren ze om meer respect 

op te brengen voor andermans ideeën, meningen, 

overtuigingen, levenswijzen en culturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Een speciaal welkom voor:   

❖ Max  groep 4/5/6 

❖ Wika groep 7/8 

We wensen jullie een fijne schooltijd 

toe! 

 

Agenda 

September 

❖ 29 sept  MR vergadering 19.30 

❖ 30-9 okt  Kinderboekenweek 

Oktober  

❖ 13 okt Infoavond groep 7-8 

❖ 19-23 okt  Herfstvakantie  

❖ 27 okt Schoolfotograaf  

 

Jarigen 

September 

❖ 22 sept  Elise       5 jaar  

❖ 26 sept juf Meta 

❖ 30 sept  Thijs       7 jaar  

Oktober 

❖ 3 okt Alicja       6 jaar  

❖ 6 okt  juf Sonja  

❖ 10 okt  Kaleigh      11 jaar  

❖ 11 okt  Elano         8 jaar  

❖ 12 okt  Andrae       5 jaar  

❖ 14 okt  Sijmen       12 jaar  

❖ 14 okt Krystian      5 jaar  

❖ 17 okt  Fayenne      6 jaar  

❖ 21 okt Oscar          9 jaar  

 

Bijlagen 

Schoolgids   

Kinderboekenweek 

Jaarrekening  OR 2019 - 2020 

Begroting  OR 2020 - 2021 

Uitnodiging kandidaatstelling OR 

 

 

 

 

https://www.kinderboekenjuf.nl/kinderboekenweek/thematitels-kinderboekenweek-2020/
https://obsbrakel.nl/wp-content/uploads/2020/08/schoolgids-van-dam-van-brakel-2020-2021.pdf
https://www.kinderboekenjuf.nl/kinderboekenweek/thematitels-kinderboekenweek-2020/
https://obsbrakel.nl/wp-content/uploads/2020/09/Jaarrekening-OR-2019-2020.pdf
https://obsbrakel.nl/wp-content/uploads/2020/09/Begroting-2020-2021.pdf
https://obsbrakel.nl/wp-content/uploads/2020/09/Formulier-voor-kandidaatstelling-OR.pdf


    

   
 

D.W. VAN DAM VAN BRAKELSCHOOL  

Burg. Posweg | 5306 GE | Brakel  
0418-677180 | www.obsbrakel.nl 

Wereld Vrede dag 

Afgelopen 21 september was het Wereld Vrede Dag. 

Daar hebben we met de school bij stilgestaan. De 

kinderen hebben op een hart of een hand een 

boodschap geschreven die ze belangrijk vinden voor 

de wereld. Al deze 

handen en hartjes  

hebben we op een 

groot vel papier 

geplakt. Hierdoor is dit 

prachtige kunstwerk 

ontstaan.  

Voor meer informatie 

over deze dag klik hier.   

 
September  

❖ 18 tot 20 sept  Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar) 

❖ 21 sept  Wereld Vrede Dag  

❖ 27 en 28 sept  Jom Kippoer (Grote Verzoendag) 

Oktober  

❖ 1 okt   Chong Qui (Midherfstfestival) 

❖ 2 tot 9 okt   Soekot (Loofhuttenfeest) 

❖ 4 okt   St Franciscus en Dierendag 

❖ 10 en 11 okt  Simchat Torah (Vreugde v/d Wet) 

❖ 28 en 29 okt Mawlid an-Nabi (geb. Mohammed)  

❖ 31 okt   Halloween Hervormingsdag   

 

Schoolfotograaf  
Op 27 oktober komt de schoolfotograaf om van alle 

knappe koppen een foto te maken. Er zullen ook 

foto’s gemaakt worden van de broertjes en zusjes 

tezamen. LET OP alleen van de broers en zussen 

die op school zitten worden foto’s gemaakt.  

 

Nieuws uit groep 1/2/3 

Op zoek naar een kast…. 
Voor onze groep zijn we opzoek naar 

een leeskast. Een kast die we om 

kunnen bouwen tot leeshoek en 

opbergruimte voor al onze spullen 

voor onze leesmethode. Heeft u, kent 

u, bent u zo handig om ons aan zo’n 

kast te helpen? Laat het ons weten. 

Alvast bedankt.  

Dam Vinci groep 1/2/3 
Start thema herfst. 

 

Nieuws uit groep 4/5/6 
Eind vorig schooljaar is er iets misgegaan met de 

Nieuwsbrief, met nummer 14 om precies te zijn. Wat 

blijkt namelijk, deze is nooit bij u terecht gekomen! 

Sterker nog, hij is helemaal nergens meer terug te 

vinden....??? En laat nu juist in deze Nieuwsbrief 

nummer 14 juf Lieke zich hebben voorgesteld! 

Daarom hieronder in de herkansing!  

 
Graag stel ik mij aan u voor! 

Ik ben Lieke Splinter, 41 jaar, 

geboren in Amsterdam en 

woon alweer 10 jaar in het 

mooie Babyloniënbroek. Ik 

ben getrouwd en moeder 

van 2 zonen van 7 en 9 jaar.   

Sinds 2002 ben ik 

werkzaam in het onderwijs en 

heb in die jaren een goedgevulde rugzak aan 

ervaring opgebouwd. De afgelopen 10 jaar werkte ik 

in het voortgezet speciaal onderwijs in Breda. 

Omgaan met verschillen, elk kind “zien” en eruit 

halen wat erin zit, dat is waar mijn hart naar 

uitgaat! In mijn vrije tijd ben ik het liefst actief 

bezig. ‘s Zomers maak ik graag een ritje op de 

racefiets of skeelers. In de wintermaanden geef o.a. 

schaatstraining in Breda aan de jeugd bij de 

IJsvrienden en rij ik ook zelf mijn rondjes in de 

marathoncompetitie. Uitgebreid koken of een goed 

boek lezen op de bank, dat doe ik ook 

graag.  Sinds augustus versterk ik het team als 

leerkracht in groep 4/5/6. De eerste weken 

zijn voorbij gevlogen. Inmiddels begin ik mij al 

aardig thuis te voelen op deze kleine school waar 

met veel passie en bevlogenheid wordt gewerkt aan 

grote uitdagingen! De afgelopen weken heb ik een 

aantal ouders ontmoet. Mocht u vragen  

hebben, spreek mij na schooltijd even aan of zoek 

contact per mail.  l.splinter@obsbrakel.nl  

 

 

https://obsbrakel.nl/2020/09/21/wereldvrededag-in-brakel/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/rosj-hasjana/
https://www.beleven.org/feest/internationale_dag_van_de_vrede
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/jom-kippoer-grote-verzoendag/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/midherfstfestival-chong-qui/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/soekot-loofhuttenfeest/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/sint-franciscus-en-werelddierendag/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/simchat-torah-vreugde-der-wet/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/geboorte-van-de-profeet/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/hervormingsdag/
https://sway.office.com/5ISXCCvGj1aWbY1k?ref=Link
mailto:l.splinter@obsbrakel.nl
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Dam Vinci groep 4/5/6 

Start thema de eerste mens. 

 

In groep 4/5/6 werken we bij 

Dam Vinci aan het thema   

 “De eerste mens”. Afgelopen 

week hadden we een creatieve les 

waarin we hutten en hunebedden 

uit de prehistorie hebben 

nagebouwd. 

 

Nieuws uit groep 7/8 

Dam Vinci groep 7/8 
Start thema Maori’s. 

 

Overige zaken 
 

❖ Jaarstukken OR 
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond vermeld 

zouden de jaarstukken u nog tegemoet komen. 

Deze kunt u in de bijlagen terugvinden. Hierbij zit 

ook de uitnodiging om u kandidaat te stellen als OR 

lid.   

 

❖ 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.  

 

❖ 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.  

 

https://sway.office.com/5ISXCCvGj1aWbY1k?ref=Link
https://sway.office.com/euMmompPGD7DtTNH?ref=Link&loc=play
https://obsbrakel.nl/wp-content/uploads/2020/09/Formulier-voor-kandidaatstelling-OR.pdf
https://obsbrakel.nl/uw-kind-inschrijven/

