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Algemeen  
We beginnen deze nieuwsbrief met goed nieuws! 

Vorige week maandag is de inspectie bij ons op 

bezoek geweest. Zij hebben ons gewaardeerd met 

een mooie voldoende.  

Ik ben ontzettend trots op het team. Zij hebben 

keihard gewerkt en mooie ontwikkelingen 

doorgemaakt. Ondanks de corona en wisselingen 

binnen het team is het gelukt om veranderingen aan 

te pakken en door te zetten. 

De inspectie heeft haar vertrouwen in ons duidelijk 

uitgesproken. Iets waar we trots op mogen zijn.  

 

Rapportgesprekken 
Vorige week hebben de rapportgesprekken weer 

plaatsgevonden. Fijn om samen met ouders, 

leerkrachten en kinderen te praten over 

ontwikkelingen. 

 

Vacature 
Zoals jullie weten vertrekt Lieke na de meivakantie. 

Ondanks het uitzetten van de vacature is het niet 

gelukt om een geschikte kandidaat te vinden. Dat 

betekent dat wij overgaan op een ander plan. Wij 

hebben de invalpool gevraagd om te kijken naar 

een geschikte invaller die tot aan de zomervakantie 

Luuk en Sanne kan ondersteunen in groep 4-5-6. Zij 

hebben iemand gevonden die dit wil gaan doen. Zij 

heet Anne Seuren en komt 21 april kennismaken.  

Rond de maand mei zetten wij de vacature opnieuw 

uit. Wij hopen dan, gezien het tijdstip, op meer 

reacties. Ook is er in die tijd de formatie carrousel 

binnen Stroomm. Kortom meer mogelijkheden om 

een geschikte kandidaat te vinden voor onze school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Welkom 

 

Agenda 

April 

❖ 9 april praktisch rijexamen  

❖ 20, 21 en 22 eindtoets groep 8 

❖ 26 april studiedag, kinderen vrij  

❖ 27 Koningsdag kinderen vrij  

 

Jarigen 

April 

❖  5  april Kacper  (8 jaar) 

❖  9  april Cloë  (11 jaar) 

❖ 29  april Hendrik (12 jaar) 

 

Bijlagen 

Schoolgids   

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

 

In groep 123 werken we inmiddels over de lente. Al 

was daar de afgelopen dagen weinig van te merken. 

Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil!  

We hebben het over de verschillen tussen de 

seizoenen, de dagdelen. Vorige week ging het over 

eieren en nu zijn we gestart met de boerderij. 

 

Nieuws uit groep 4/5/6 
 

In groep 4/5 en 6 zijn we aan een nieuwe thema van 

Dam Vinci begonnen met de titel: Het leven in en 

rond het water. Leven begint met naast de juiste 

temperatuur en zuurstof vooral met de 

aanwezigheid van water. In de eerste les hebben we 

het daarom ook gehad over het ontstaan van ons 

zonnestelsel. De kinderen hebben gekeken naar een 

aantal filmpjes over dit ontstaan en hebben kennis 

gemaakt met de planeten in ons zonnestelsel. Ze 

hangen in de klas. Kunt u ze vinden en benoemen 

op de foto hiernaast?   

Daarna zijn de kinderen in groepjes gaan nadenken 

over wat ze al weten over het zonnestelsel en wat ze 

graag willen te weten komen hierover. Dat hebben 

ze samen verwerkt in een mindmap. Het resultaat 

ziet u hiernaast.  
 

 

Nieuws uit groep 7/8 

 

Verkeersexamen  

Aanstaande vrijdag 9 april is het praktisch 

verkeersexamen. Zorg ervoor dat je fiets in 

orde. Crossfietsen zijn niet toegestaan in dit 

examen. Als je geen juiste fiets hebt, kun je bij 

Richard Dijkhof een fiets lenen.  

Goed nieuws is dat iedereen inmiddels 

geslaagd is voor het theoretisch 

verkeersexamen.  
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3e prijs Nationale voorleeswedstrijd  
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen 

deed dit jaar Karlijn mee aan de voorleeswedstrijd. 

Ze is heel knap 3e geworden. Van harte 

gefeliciteerd!!    

 

Overige zaken 

 

Wereldfeesten 

Wilt u meer weten over de feesten die gehouden 

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

wordt doorgelinkt.   

April  

8 april    Wesak  

12 april – 11 mei  Ramadan 

27 april  Koningsdag 

 

 

 

  

 

 

 

https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/wesak/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/wesak/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/ramadan/
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/koningsdag/

