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Algemeen  
 

We zijn weer begonnen!  
 

Beste lezer,  
 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en wel op een 

vrolijke, schone en actieve manier.  

De kinderen en ouders werden met de vrolijkheid 

van een muziekje, warm welkom geheten op een 

prachtig bijgehouden schoolplein dankzij Bert 

Loef. Via een hinderbaan wenste we alle kinderen 

een top jaar toe in hun nieuwe groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldvrededag  
We willen alle kinderen, 

ouders en ieder die een 

kaartje heeft geschreven 

bedanken voor het 

meedoen aan deze 

internationale Vredesdag.  

 

  

Welkom 

 

Agenda 

September 

❖ 21 sept.  Wereldvrededag 

❖ 23 sept. Alg. ouderavond  

❖ 23 sept. GMR veergadering 

❖ 28 sept.  MR vergadering  

❖ 29 sept.  Kinderen vrij   

 

Oktober 

❖   6 okt.  Start KBW 

❖ 13 okt. Schoolfotograaf 

❖ 15 okt. Einde KBW 

❖ 25/29 okt. Herfstvakantie  

 

Jarigen 

September 

❖ 07 sept. Jolin  11 jaar 

❖ 11 sept.  Maks     9 jaar 

❖ 15 sept.  Fay    9 jaar 

❖ 18 sept. Twan    8 jaar  

❖ 18 sept.  Marinus    8 jaar  

❖ 22 sept.  Elise    6 jaar  

❖ 23 sept. Sebastian    6 jaar 

❖ 30 sept. Thijs    8 jaar 

❖ 10 okt. Elise    5 jaar 

❖ 10 okt.  Kayleigh  12 jaar 

❖ 11 okt.  Elano     9 jaar 

❖ 11 okt.  Iris    7 jaar 

❖ 12 okt.  Andrae   6 jaar  

❖ 14 okt. Krystian   6 jaar  

❖ 17 okt.  Fayenne    7 jaar 

❖ 21okt. Oscar   10 jaar  

 

Bijlagen 
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Kinderboekenweek 

Beste ouders, 

Woensdag 6 oktober gaat de Kinderboekenweek 

weer van start. Gedurende anderhalve week zal 

het (voor)lezen van boeken, extra in het zonnetje 

staan. Ik ben op zoek naar ouders die het leuk 

vinden om op 1 van de volgende ochtenden te 

komen voorlezen. 

Dat mag uit een eigen favoriete boek zijn of wij 

helpen u met het uitzoeken van een boek. 

- Donderdag  7 oktober  8.30u - 8.40u 

- Vrijdag   8 oktober  8.30u - 8.40u 

- Dinsdag   12 oktober  8.30u - 8.40u 

- Woensdag  13 oktober  8.30u - 8.40u 

U kunt zich opgeven via m.valk@obsbrakel.nl of 

via de Parro app. 

Met vriendelijke groet,  

Juf Mariska  

 

Algemene ouderavond  
Het was een drukbezochte, interactieve avond 

waar op allerlei gebieden informatie te verkrijgen 

was bij de diverse “stands”. Dit gaf een mooi 

inkijkje in de dagelijks gang van zaken bij ons op 

school. Ook heeft de OR en MR een woordje 

gesproken over wat zij precies doen voor onze 

school. In de klas werd er goed opgelet!  

Fijn dat u er was! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben juf Roxenne en nieuw op de D.W. van Dam 

van Brakelschool. Ik ben 29 jaar en woon samen 

met mijn vriend en onze nieuwe puppy in 

Gorinchem. Afgelopen vier jaar heb ik als leraar 

ondersteuner in Lexmond gewerkt en veel 

verschillende groepen gezien. Nu ga ik hier op 

school werken in de 

groepen 4 t/m 8. Ik vind 

het erg leuk hier op 

school te starten en ik 

kijk uit naar komend 

schooljaar. Ik heb 

inmiddels al drie hele 

leuke weken gehad dus 

dat komt goed.  

Groetjes,   

Roxenne Brood. 
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Hallo allemaal, 

Ik ben meester Bram en ben komend schooljaar 

de meester in groep 6, 7 en 8 – samen met juf 

Sanne. Ik ben 24 jaar en woon in Nijmegen. Naast 

het werk op deze school, werk ik ook nog op de 

pabo. Ik ben elke maandag en dinsdag hier op 

school aan het werk. Wil je graag meer van mij 

weten of vind je het leuk om even met mij te 

kletsen? Spreek me gerust aan, bijvoorbeeld op 

het schoolplein. Ik kijk uit naar een erg gezellig 

schooljaar hier op de D.W. van Dam van 

Brakelschool.  

Tot ziens! 

Groetjes, 

Bram Oonk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

Laat ik mij eerst eens voorstellen. Ik ben 

Marjolein Koole en ben dit schooljaar de juf van 

groep 4/5. 

De kinderen en ik hebben elkaar inmiddels al 

behoorlijk goed leren kennen. Het is fijn als u als 

ouders ook wat meer informatie krijgt. 

Ik ben 58 jaar, moeder van drie (inmiddels) 

volwassen kinderen. In april hebben mijn oudste 

zoon en zijn vriendin een zoontje gekregen en 

ben ik dus nu ook oma! Verder ben ik het bezit 

van twee honden en geef ik in mijn vrije tijd les 

op een hondenvereniging. 

Ik was tot 2018 leerkracht op een school in 

Alblasserdam. De afgelopen drie jaar ben ik 

werkzaam geweest als ambulant 

begeleider/gedragsspecialist voor kinderen van 

verschillende leeftijden. In de zomervakantie ben 

ik verhuisd van Alblasserdam naar Brabant en 

vanaf dit schooljaar werkzaam op de D.W. van 

Dam van Brakelschool. 

Ik hoop een fijne samenwerking met u dit 

schooljaar! 

Met vriendelijke 

groet, 

Marjolein Koole. 
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Nieuws uit groep 1/2/3 

 

We zijn dit schooljaar gestart met het thema 

Elmer. Het gaat over jezelf zijn, iedereen hoort 

erbij. Daarnaast gaat het over de kleuren en 

vormen. We hebben al veel geknutseld. Deze 

week hebben we het vooral over vormen. De 

Barbapapa's horen daar natuurlijk ook bij. 

 

 

Nieuws uit groep 4/5  

 

Wij werken deze weken aan het thema 'Wie ben 

ik'. Daarbij gaan de kinderen een tijdlijn maken 

vanaf hun geboorte tot nu. Belangrijke 

gebeurtenissen worden op hun eigen tijdlijn 

geplaatst. Wat worden ze mooi!  

 

 

Nieuws uit groep 6/7/8 
 

In groep 6-7-8 zijn we begonnen met het thema 

Egyptenaren. We hebben al geleerd over de 

verschillende goden en zijn erg benieuwd wat we 

nog allemaal gaan leren. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


