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Nieuwsbrief

Welkom

22 oktober 2021
Schooljaar 2021 - 2022

Agenda

Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
Terwijl de wind hard om ons heen raast, en de
herfst zijn intrede doet, wordt er in de school
hard gewerkt!
We kijken met trots terug op wat gepasseerd is.
De algemene ouderavond, de Wereld van Peer,
de Kinderboekenweek. En we kijken uit naar de
periode die eraan gaat komen.
Het team heeft zich tijdens de studiedag verder
verdiept in het werken met leerlijnen. Met elkaar
hebben we gekeken naar ons didactisch
handelen. Afgelopen week hadden we onze
eerste Lesson Study. Dat houdt in dat je bij
collega’s in de klas gaat kijken. Na afloop is er een
gesprek waarin feedback gegeven wordt en
gereflecteerd wordt op de les. De eerste ervaring
hiermee was al zeer waardevol. We leren van en
met elkaar!
Zoals u weet werken wij op school met een
passend leerproces voor onze leerlingen. Dat
betekent dat wij ons onderwijs laten aansluiten
op de behoeftes voor onze leerlingen. Zo bieden
wij (naar behoefte) onder andere NT2 lessen,
dyslexiebegeleiding, dyscalculiebegeleiding,
rekenaanpak intensief en kanjertraining aan. Na
de herfstvakantie komt daar een nieuwe aanpak
bij. Dit is de zogenaamde toolgroep. Een aantal
kinderen krijgt in deze tijd extra handvatten
(tools) voor het leren-leren aangeboden. We zijn
trots dat wij dit nu kunnen gaan aanbieden.
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November
❖ 15 nov.
❖ 22 nov.

Studiedag (vrij)
Week v/d rapporten

December
❖ 3 dec.
❖ 10 dec.
❖ 23 dec.

Sinterklaasviering
Paarse vrijdag
Kerstviering

Jarigen
November
❖ 01 nov.
❖ 06 nov.
❖ 07 nov.
❖ 10 nov.
❖ 23 nov.

Bijlagen

Tim
Liv
Tess
Marieke
Pim

7 jaar
5 jaar
7 jaar
11 jaar
10 jaar

Parro App
Wist u dat u via de Parro App uw kind ziek kunt
melden? Parro is opgebouwd uit verschillende
tabbladen. In het eerste tabblad ziet u aan welke
groep(en) u gekoppeld bent. Klikt op u de groep,
vindt u het nieuws en de foto’s per groep die u
kunt bekijken. Ook vindt u hier de knop Absentie
melden. Via deze knop kunt u een ziekmelding
doen. U wordt gevraagd naar de absentiereden,
dag van absentie en een toelichting. Deze
toelichting is voor ons al leerkrachten waardevol,
wilt u deze dan ook invullen? U kunt alle
relevante informatie melden in de App zodat de
schooladministratie meteen op orde is.
Via deze link kunt u het m.b.v. een filmpje
bovenstaande nog eens rustig bekijken.

Kinderboekenweek
Afgelopen weken werd er schoolbreed extra
voorgelezen. Zowel door ouders als door onze
leerlingen zelf. Wat was het fijn om samen te
genieten van een verhaal.
Voorlezen is voor iedereen leerzaam!
Alle leerlingen hebben daarnaast een eigen
bladzijde van ons grote D.W. van Dam van
Brakelschool leesboek gemaakt.
Pak ook in de herfstvakantie een boek en geniet
samen met uw kind van het voorlezen.

Wereld van Peer
Afgelopen 11 oktober hebben we genoten van de
voorstelling over de wereld van Peer, waar alle
kinderen aan hebben deelgenomen. We hopen
dat u net zo heeft genoten als wij. Op dit moment
zijn we druk bezig met de filmopnames. Na de
vakantie hoort u hier meer over.

Luizencontrole
Na elke vakantie worden de kinderen
gecontroleerd op luizen en neten. Als er bij uw
kind luizen of verse neten worden geconstateerd,
neemt de leerkracht contact met u op om dit te
melden.
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Nieuws uit groep 1/2/3
Inmiddels werken we over het DaVinci thema,"
Herfst ". We hebben een echt (woord)web
gemaakt waar we allemaal aan denken.

Nieuws uit groep 4/5
De afgelopen weken zijn we hard aan het werk
geweest! Er zijn verschillende activiteiten gedaan,
zoals ‘De wereld van Peer’ en de
Kinderboekenweek.
In de Kinderboekenweek zijn verschillende
moeders 's morgens geweest om te komen
voorlezen. Daar hebben we van genoten! Ook
hebben verschillende kinderen uit onze groep
voorgelezen voor de hele school. Dat was best
spannend, maar ze hebben het prima gedaan!
Het werken met de weektaak gaat steeds beter.
We bekijken met elkaar wat is gelukt om af te
krijgen en waar we extra aan gaan werken. De
kinderen nemen hier ook steeds beter zelf hun
verantwoording is. Een mooie ontwikkeling!
We hebben geleerd hoe we een verslag moeten
maken of een fantasieverhaal schrijven. Dit was
een opdracht voor taal. Er zijn mooie verhalen
gemaakt! Ook hebben ze een kaft van een boek
gemaakt. De opdracht hierbij was om iets te
verzinnen dat onmogelijk was. U kunt enkele
resultaten van deze creaties zien op de foto's.
Na al dit harde werk is het fijn dat we straks een
weekje kunnen uitrusten.
We wensen u een fijne herfstvakantie!
.
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Nieuws uit groep 6/7/8
Hoe is het om buiten de groep te vallen?
Niet leuk, natuurlijk. Tijdens de
Kanjertrainingsoefening, die u ziet op de foto,
kregen alle kinderen een gekleurde stip op hun
rug. Zij wisten niet welke kleur dit was. Zonder te
praten moesten de kinderen bij de groep van hun
kleur gaan staan. De kinderen moesten – met
behulp van gebaren – elkaar duidelijk maken
welke kleur hij of zij op zijn of haar rug had staan.
De kinderen wisten niet dat er twee kinderen een
afwijkende kleur op hun rug hadden staan, zij
hoorden niet bij één groep. Klassikaal bespraken
we hoe het voelt om buiten een groep te vallen.
Kinderen durfden heel openlijk hun ervaringen te
delen, dit was erg waardevol. De activiteit
eindigde met een oplossing: het maakt niet uit
welke kleur je op je rug hebt staan, bij welke
groep je hoort. De kinderen zonder groepje
waren meer dan welkom om aan te sluiten in
welke andere groep dan ook!

Kanjertraining
De D.W. van Dam van Brakelschool is een
Kanjerschool. We noemen ons zo omdat we
gebruik maken van de methode Kanjertraining.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen die
in de loop van het schooljaar wordt gegeven. Dit
levert een belangrijke bijdrage aan vertrouwen,
rust, veiligheid en wederzijds respect. Daar willen
we graag, samen met onze leerlingen, aan
werken. We zijn van mening dat we dit als
onderwijsgevenden en ouders met elkaar
moeten bewerkstelligen. Op school gebruiken wij
de Kanjertraining om kinderen te leren op een
respectvolle manier met elkaar om te gaan.
In de bijlage vindt u een aantal doe-bladen waar
we met de kinderen op dit moment aan werken.
U kunt dit blad gebruiken om daar thuis ook met
uw kind aan te werken of om over te praten.
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Nieuws van de MR

Nieuws van de GMR

Nieuwe leden MR
Mijn naam is Marijke Winiarski. Ik ben 38 jaar oud
en woon sinds 2019 samen met mijn man Lukasz
en mijn kinderen Marinus (6) en Dominique (bijna
2) in Brakel. Door lid te zijn van de MR hoop ik
actief te kunnen bijdragen aan het reilen en
zeilen van de school. De MR vergaderingen zijn
openbaar en kunnen door alle ouders worden
bijgewoond. Mocht je interesse hebben om een
vergadering bij te wonen, of juist bepaalde
onderwerpen willen aandragen om ten tafel te
laten komen, laat het dan gerust weten.

Hoe bereid je leerlingen voor op de toekomst,
terwijl je niet precies weet hoe die toekomst er uit
ziet? Op deze vraag hebben we geprobeerd een
antwoord te vinden tijdens de masterclass die
afgelopen donderdag tijdens de GMR themaavond Grip op de Toekomst werd gegeven. Erica
Bol heeft ons onder andere aan de hand van vier
snapshot-scenario’s vertelt welke ontwikkelingen
op ons af komen en wat de mogelijke impact kan
zijn op het onderwijs. We hebben geleerd wat we
nu al kunnen doen om in te spelen op deze
ontwikkelingen. Kortom, meer grip op de
toekomst. Wilt u meer weten over onderwijs in de
toekomst? Op deze site vindt u meer informatie.

Als nieuw MR lid, stel ik me graag even voor aan
ouders die mij nog niet kennen. Ik ben Jantine
van de Werken, de moeder van Tim van Dalen uit
groep 3. Ik ben 35 jaar en woon in Brakel. Als MR
lid, mag ik mede de ouders vertegenwoordigden.
Mocht u een voorstel of een bepaald onderwerp
besproken willen hebben. Spreek me gerust aan!

5

D.W. van Dam van Brakelschool
Burg. Posweg | 5306 GE | Brakel
0418-677180 | www.obsbrakel.nl

