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Nieuwsbrief
Welkom

6 november 2020

Een speciaal welkom voor:

Schooljaar 2020 - 2021

Agenda

Algemeen
Beste ouders,
Wat een mooie, enerverende eerste twee weken heb
ik mogen ervaren op de D.W. van Dam van
Brakelschool. Ik heb al veel ouders ontmoet en
kinderen gesproken. Mijn eerste indruk is zeer
positief. Ik zie betrokken ouders, leerlingen en
teamleden! Dat is iets waar wij met elkaar trots op
mogen zijn. Het was ook een drukke week. De
school is vol op ontwikkeling. Er liggen direct een
aantal taken klaar die ik ga oppakken.
Communicatie is voor mij een belangrijk middel. Ik
houd ervan om lijnen kort en helder te houden. In
corona tijd is het een uitdaging om de
communicatie goed te laten verlopen. Ik zou graag
willen zeggen dat mijn deur voor u openstaat,
helaas is dat alleen figuurlijk zo en niet letterlijk.
Maar dat wil niet zeggen dat u mij niet kunt
bereiken. Ik sta er altijd voor open om met u het
gesprek te voeren. Bel of mail gerust voor een
afspraak.
Met vriendelijke groet,
Karlijne van der Vos

Rapportgesprekken
In de week van 23 november staan de
oudergesprekken gepland. Zoals aangekondigd
kunnen we deze gesprekken niet op school
plaatsvinden. In gesprek met een aantal ouders is
aangegeven dat het fijn zou zijn om elkaar wel te
kunnen zien. Er is besloten om de gesprekken via
Microsoft Teams plaats te laten vinden. Nadere
informatie volgt.
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November
 13 nov
 20 nov
 23, 24 nov
 8 dec
December
 4 dec

Fietscontrole
Rapport 1 mee
Rapportgesprek
MR vergadering
Sinterklaasviering

Jarigen
November
 10 nov
 17 nov
 23 nov

Bijlagen
Schoolgids

Marieke
Britt
Pim

10 jaar
12 jaar
9 jaar

Helaas…dit jaar toch géén schoolfruit!
In de tweede nieuwsbrief staat een enthousiast
stukje over het schoolfruit dat we ook dit jaar weer
zouden mogen ontvangen van 11 november tot 17
april. Maar helaas gaat dit niet door. Onze
bovenschoolse directeur van Stroomm heeft
besloten dat dit niet door kan gaan omdat er zo een
grotere kans op besmetting zou kunnen ontstaan. U
kunt dit vergelijken met de afspraak dat uw kind
daarom ook niet mag trakteren op school. Helaas.

Nieuws uit groep 1/2/3

We zijn bezig geweest over
het onderwerp de paddenstoel. Op de website vindt
u nog meer foto’s.

Nieuws uit groep
4/5/6
In groep 4-5-6 werken we
hard aan de weektaak.
Tussendoor is er ook tijd
voor ontspanning en
oefenen we met Just
Dance onze dance moves.
Bij Da(m) Vinci wordt veel aandacht besteed aan
samenwerkend leren. Binnen het thema “De
toekomstige mens” hebben de
leerlingen gefilosofeerd over de
toekomstige mens. De leerlingen
hebben in groepjes gebrainstormd
over de rol van robots hierbij. Ook
hebben we “gedroomd” over onze
eigen nabije toekomst. Meer foto’s
vindt u op de website.

Nieuws uit groep 7/8
Een interview met Lucas en Thomas.
Wat doe jullie allemaal in groep 7/8?
- Er zijn veel dingen we in de week doen. We
hebben de normale vakken als: spelling, taal,
rekenen, schrijven. Gelukkig is er ook nog gym
en DamVinci. Ook zijn we bezig met Blits. Dit vak
helpt ons om de citotoets studievaardigheden
beter te maken.
Wat vind je het leukste vak?
- Thomas: gym omdat ik dan lekker kan bewegen.
Lucas: het leukste is voetballen in de pauze.
Wat vind je makkelijk/moeilijk?
- Spelling vinden we allebei het makkelijkste vak.
Engels vinden we het moeilijkst.
Wat is je grootste uitdaging m.b.t. school?
- Lucas: om ’s ochtends vroeg mijn bed uit te
komen om naar school te gaan. Als ik er
eenmaal ben valt het mee en vind ik het goed.
- Thomas: Engels vind ik lastig dus dat is mijn
grootste uitdaging.
Wie in de klas heeft de grootste schoenen?
- Wat een vreemde vraag? Humor…volgens mij
heb ik (Thomas) de grootste schoenen namelijk
maar 42!
Wat vind jullie van de school?
We vinden de school oud!
Weet je al naar welke middelbare school je wilt?
- Thomas: ik wil graag naar het Willem van Oranje
College omdat ik van techniek hou.
- Lucas: ik ga graag naar de Curio prinsentuin in
Andel.
Bedankt voor dit
interview en jullie tijd!
Leuk om wat meer over
jullie te weten te komen.
Succes verder op school!

Nieuws van de OR
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage, €41,00, wordt een dezer weken in
rekening gebracht. Als u gekozen heeft voor
automatische incasso wordt het bedrag automatisch
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van uw rekening afgeschreven. Als u hiervoor niet
gekozen heeft, ontvangt u een rekening.
Met deze bijdrage verzorgt de oudervereniging
diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst etc.
Eind oktober zijn er nog aantal herinneringen
verzonden voor de ouderbijdrage van het
voorgaande schooljaar 2019-2020.

Nieuws van de MR
Op 8 december staat er een MR vergadering
gepland. Wist u dat de MR vergaderingen (bijna)
altijd openbaar zijn? Bent u geïnteresseerd, wilt u
weten wat er geëvalueerd, besproken en vastgesteld
wordt? U bent van harte welkom.

Overige zaken
Fietscontrole
Volgende week vrijdag 13 november komt Richard
Dijkhof van Dijkhof tweewielers op school voor een
fietscontrole. Het is de bedoeling dat de kinderen
van groep 4 t/m 8 deze dag allemaal op de fiets
naar school komen.
De fiets wordt op de volgende punten gecheckt:
 Stuur zit vast
 Bel werkt
 Handvatten zitten vast
 Remmen werken
 Koplamp werkt
 Spaken zitten vast
 Zijreflectie in de wielen
 Banden goed opgepompt, met profiel
 Zadel zit vast
 Zadelhoogte/framemaat
 Stroeve trapper
 Gele reflectoren
 Ketting is goed afgesteld
 Rode achter reflector
 Achterlicht werkt
Indien één van deze punten niet in orde is kan dit
nog voor de 13e worden hersteld. Een leuke
activiteit om samen bijvoorbeeld met papa, mama
of iemand anders te doen. Succes ermee!

Wereldfeesten bij overige
Wilt u meer weten over de feesten die gehouden
worden? Klik dan op de namen van onderstaande
feesten en u wordt doorgelinkt.
November
 11 nov
Sint-Maarten
 14 nov
Divali
 27 – 24 dec
Advent

Sint-Maarten
Zoals in de tweede nieuwsbrief is vermeld zullen we
dit jaar meer stil staan bij enkele feesten van
verschillende culturen. Dit keer staan we stil bij
Sint-Maarten. Sint-Maarten was bisschop van de
stad Tours en een belangrijke grondlegger van
het katholieke christendom in Gallië. Volgens de
verhalen gaf de gulle Sint-Maarten bijna al zijn
spullen aan de armen. Zelfs zijn mantel sneed hij
doormidden om de helft aan een bedelaar te
schenken. Vroeger gingen arme kinderen op zijn
feestdag langs de deuren met lampionnen, in de
hoop op iets lekkers om de
winter door te komen.
Tegenwoordig doen kinderen
dat voor de lol. In de klas
zullen we hier verder op in
gaan. Er is namelijk nog veel
meer te vertellen over deze
heilige bisschop.

Keyboards gezocht
Heeft u toevallig thuis nog een keyboard staan waar
u niets meer mee doet? Op school kan juf
Annemarie deze goed gebruiken voor in de
muziekles.

Het schoolplein en het gras ziet er ook
dit jaar weer verzorgd uit.
Bedankt Bert en Cor!!!
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