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Algemeen  
Er volgt nog een extra nieuwsbrief vanuit directie.  

 

Afscheid van een Kanjer. 
Bedankt voor al je 

inzet Minette!                             

Bij deze willen we je 

namens de OR en 

het team van de 

Dam van 

Brakelschool 

bedanken voor al die 

jaren inzet als penningmeester bij ons op school. 

We hebben je kennis, ervaring, gedrevenheid en 

prettige manier van schakelen en samenwerking 

altijd bijzonder gewaardeerd. Je bent een kanjer! 

 

Fijn dat u er was Sinterklaas!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Welkom 

 

Agenda 

November  

❖ 8 dec    MR vergadering  

 

December 

❖   4 dec    Sinterklaasviering 

❖ 17 dec    Kerstviering  

❖ 19 - 3 jan    Kerstvakantie  

 

Jarigen 

November  

❖ 6 dec Fem   (6 jaar) 

❖ 9 dec Sanna   (9 jaar) 

❖ 14 dec Lola   (6 jaar) 

❖ 15 dec Daan  (11 jaar) 

 

Bijlagen 

Schoolgids   

Uitnodiging kandidaatstelling OR  

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

10 december 2020 

Schooljaar 2020 - 2021 

 

 

https://obsbrakel.nl/wp-content/uploads/2020/08/schoolgids-van-dam-van-brakel-2020-2021.pdf
https://obsbrakel.nl/wp-content/uploads/2020/09/Formulier-voor-kandidaatstelling-OR.pdf
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Nieuws uit groep 1/2/3 

Tijdens Dam Vinci werken we nog steeds aan het 

thema herfst. De herfst duurt nog tot 21 december. 

We zullen er dus nog veel over te weten komen. 

Wat hebben de kinderen tot nu toe geleerd? 

Hieronder de feiten over de verschillende 

onderwerpen. 

De 4 seizoenen 

Cristiene:  “In de herfst vallen de blaadjes.” 

Fem:   “In de lente komen de babydieren.” 

Tess S:   “De zon schijnt in de zomer.” 

Peike:  “Ik ben in de winter jarig.” 

Egel 

Fem:  “Een egel heeft wel 6000 stekels.” 

Nienke: “Een babyegel heeft zachte stekels.” 

Lola:  “Maken van zichzelf een bolletje als 

                         ze bang zijn 

Tim:  “In de winter eet hij zijn buik vol.” 

Boswachter 

Tess D:  “De boswachter ziet aan de sporen  

                         wie er in het bos woont.” 

Elise:  “Een boswachter kijkt met zijn 

                         verrekijker naar de dieren.” 

Liv:  “Hij kijkt of er geen poepjes liggen.” 

Eekhoorn 

Jorg:  “Een eekhoorn kan ver springen.”  

Stijn:  “Eekhoorns kunnen goed klimmen 

                         met hun kopje omhoog of naar 

                         beneden. Dit dankzij hun scherpe 

                         klauwen.” 

Tim:  “Hij zoekt in de herfst nootjes voor 

                         zijn wintervoorraad……. 

Esmee:   omdat in de winter is er weinig 

                         voedsel te vinden is.” 

Spin  

Mees:  “Een spin heeft 8 poten en ogen. 

                        Toch ziet hij slecht.” 

Fien:  “Een spin maakt een web om zo in 

                         een huisje te wonen.” 

Iris:  “Het web van een spin plakt. De vlieg 

                         vliegt in het web en blijft 

                         vastplakken. De spin draait een 

                       draadje om de vlieg en eet hem dan 

                       op. De draad komt uit een gaatje 

                       (spintepel) vlak naast zijn kont.” 

 

Paddenstoelen  

Marinus: “Elfenbankjes groeien op bomen.” 

Mees:  “Paddenstoelen groeien vooral als het 

                         veel geregend heeft” 

Dex:  “Paddenstoelen mag je niet zomaar  

                         plukken.” 

Lola:  “Sommige zijn giftig.” 

Naham: “Sommige zijn rood met witte 

                         stippen. Maar die heb ik niet in 

                         Brakel gezien.” 

Kacper: “De plek waar een paddenstoel uit 

groeit lijkt op een spinnenweb. ” 

 

Nieuws uit groep 4/5/6 

 

 

 

 

  

 

 

 
Hier een indruk van de surprises van de groepen 5 

t/m 8. De dag is prettig verlopen. Er waren mooie 

surprises gemaakt. 

 

Nieuws uit groep 7/8 
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Schoolverlaters/VO 
Door de maatregelen zullen opendagen anders 

plaatsvinden dan andere jaren. Relevante e-mails 

zijn/worden doorgestuurd. U dient daar zelf 

desgewenst actie in te ondernemen. Op school zijn 

een aantal brochures van verschillende scholen 

beschikbaar. De kinderen van groep 8 is daar op 

gewezen dat ze deze mogen pakken en meenemen. 

Mist u nog informatie van een specifieke school? 

Laat uw kind op school even informeren.  

U kunt natuurlijk altijd zelf op de website van de 

desbetreffende school informatie vinden.  

 

Nieuws van de OR 

Beste ouders, ik ben Jeroen Klaassen de voorzitter 

van de OR (ouderraad). Ik heb samen met het OR 

team veel plezier in het organiseren van leuke 

evenementen voor de kinderen. Al moeten we daar 

een nieuwe weg in vinden i.v.m. corona.  

Omdat er al weer zoveel jaar opzit voor mij is een 

herverkiezing nodig en ik wil mij dan ook graag 

opnieuw verkiesbaar stellen als voorzitter van de 

ouderraad. Graag blijft ik mij inzetten voor al onze 

kinderen.  

U kunt zich kandidaat stellen. In de bijlage van deze 

nieuwsbrief (gele vak 2e bladzijde 1) en in het 

postvakje van de OR in het halletje vindt u een 

inschrijfformulier.  

 

Overige zaken 

Kerstviering en X-Mas-Sing-Along 

Op donderdag 17 december as. vieren we op 

school kerst. Dit jaar zal deze viering anders 

verlopen.  

- Dit jaar helaas geen kerstdiner in de avond maar 

een kerstlunch onder schooltijd. Deze wordt door 

school verzorgd.  

- De schooltijden voor deze dag zijn van 08.30 – 

15.00.  

De afgelopen jaren waren opa’s en oma’s in de  

school welkom om te luisteren en mee te zingen 

met de kerstliedjes die door de kinderen werden 

gezongen. Helaas gaat dat dit jaar niet door. We 

hebben daarom iets anders bedacht. Aan het einde 

van de kerstviering willen we graag een aantal 

kerstliedjes op het schoolplein zingen van 14.45 tot 

15.00. De ouders of opa’s/oma’s die hun (klein-)kind 

komen ophalen, zijn van harte welkom. Het is niet 

de bedoeling dat de hele familie naar school komt 

i.v.m. de beperkte ruimte op het schoolplein. We 

hanteren nog steeds de 1,5 meter afstand.  

 

Wereldfeesten 

Wilt u meer weten over de feesten die gehouden 

worden? Klik dan op de namen van de feesten en u 

wordt doorgelinkt.   

December 

27 – 24 dec Advent   

5 dec  Sinterklaas 

10 – 18 dec Chanoeka 

25 – 26 dec Kerstmis  

31 dec 1 jan Oud & Nieuw  

 

Paarse vrijdag  
Morgen is het vrijdag 11 december ook wel bekend 

als Paarse Vrijdag. Op deze dag vieren we dat 

iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent en 

ongeacht op wie je verliefd wordt. We gaan hier op 

school aandacht aan besteden d.m.v. een 

onlinegastles.   

 

Tips om te slapen als een roosje 

Goed slapen is gezond voor uw kind. Kinderen 

hebben voldoende slaap nodig om zich goed te 

kunnen ontwikkelen. Bij kinderen komen 

groeihormonen vrij in de diepe slaap. Deze hebben 

zij nodig om goed te groeien. En natuurlijk moeten 

kinderen voldoende energie hebben om lekker te 

kunnen spelen en te leren op school. Op tijd naar 

bed is daarom belangrijk. In de bijlage vindt u een 

brief van Gerlinde Bax, jeugdverpleegkundige van 

GGD Gelderland-Zuid met daarin o.a. een aantal tips 

over lekker slapen.  

 

 

 

 We wensen u namens het team  

een vrolijke Kerst en een  

gezond 2021 toe! 

 

 

https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/advent/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/sinterklaas/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/chanoeka/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/kerstmis/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/kerstmis/
https://www.paarsevrijdag.nl/

