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Welkom

26 november 2021
Schooljaar 2021 - 2022

Agenda
November
❖ 30 nov.
December
❖ 3 dec.
❖ 10 dec.
❖ 23 dec.

Algemeen
Studiedag
Maandag 15 november hadden wij onze
studiedag. Op de D.W van Dam van Brakelschool
geven wij breinvriendelijk onderwijs. Deze dag
stond in het teken van vertalen van rekendoelen
naar kinddoelen. Tijdens onze vorige studiedag
hebben we doelenkaarten voor de leerlingen
gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen
inzicht hebben in hun leerproces en daardoor
sterker betrokken zijn. U ziet dit ook terug in onze
visiepijler 2: Samen geven wij sturing aan een
passend leerproces.

MR vergadering
Sinterklaasviering
Paarse vrijdag
Kerstviering

Jarigen
November
❖ 23 nov.
December
❖ 4 dec.
❖ 6 dec.
❖ 9 dec.
❖ 14 dec.
❖ 15 dec.

Pim

10 jaar

Julien
Fem
Sanna
Lola
Daan

9 jaar
7 jaar
11 jaar
7 jaar
12 jaar

Bijlagen
❖ Spel& nieuwsbrief 3
❖ Info-doebladen Kanjertraining
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Ook hebben we onderzocht welke vakdidactische
vaardigheden horen bij een goede rekenles. Deze
zijn verwerkt in de kijkwijzer.

Mocht u vragen of zorgen hebben waarbij u
ondersteuning nodig heeft, kunt u mij altijd een
bericht sturen.

De middag stond in het teken van ambities
stellen. Uit onderzoek is gebleken dat het stellen
van hoge verwachtingen leidt tot hogere
opbrengsten. Hoe dat zich vertaald tot onze
ambities en strategie is uitgewerkt in het
jaarplan.

k.vandervos@obsbrakel.nl

De volgende stap is het voeren van
kindgesprekken. U zult merken dat de komende
rapportgesprekken de leerlingen een grotere rol
krijgen. Doordat zij weten wat er geleerd moet
worden en wat daarvoor nodig is, hebben ze zicht
op hun eigen leerontwikkeling.
Het was een mooie en waardevolle dag. We zijn
benieuwd hoe uw kinderen het werken met de
doelenkaarten ervaren!

Corona
Op zit moment zitten we in grote onzekerheid
welke gevolgen de corona op ons onderwijs gaat
hebben. Moeten we dicht, mogen we open
blijven? Vragen die ons uiteraard ontzettend
bezig houden. Op de achtergrond houden we ons
bezig met voorbereidingen mocht het zover
komen.

Paarse vrijdag
Door als school mee te doen aan Paarse Vrijdag
(10 december), laat we zien dat iedereen bij ons
op school zichzelf kan zijn en niemand gepest of
uitgesloten mag worden om wie die is of op wie
die verliefd wordt. Wil je meer weten over deze
dag kijk dan hier.

We zien gelukkig dat, tot op heden, de
maatregelen goed worden opgepakt door zowel
de leerlingen als ouders. Wij vinden het fijn dat u
zo goed met ons meedenkt.
U mag van ons verwachten dat wij op korte
termijn met u communiceren wanneer er
maatregelen komen die sturen op
afstandsonderwijs. Het team zal een korte tijd
nodig hebben om alles op te starten. De opzet zal
gelijk zijn aan de vorige lockdown.
We wachten de persconferentie van vrijdag af.
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Nieuws uit groep 1/2/3

Alles staat deze weken in het teken van
Sinterklaas. Rekenen, taalspelletjes.
We hebben geknutseld, gezongen en gespeeld.
De spanning is te voelen. Vannacht hebben we
zelfs bezoek gehad van babyPiet.
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Nieuws uit groep 4/5
We hebben de afgelopen weken weer hard
gewerkt. De groep is gestart met technieklessen
bij meester Luuk op maandagmiddag. Daar
werken zij nu aan planeten. De afgelopen week
zijn we hard aan het werk geweest met allerlei
rekenspelletjes. Een andere manier om met
rekenen bezig te zijn. Dat vond de groep erg leuk
om te doen! Inmiddels is het rapport ook
meegegeven naar huis.
Deze week zijn we begonnen met het nieuwe
thema van de taalmethode en een nieuw blok
met rekenen.
De Sinterklaastijd is voor ons allemaal heel
spannend. Er gebeuren vreemde dingen in de
klas, zoals de verdwijning van de vlaggetjes en
plotseling een cadeau voor groep. Spannend,
maar toch ook leuk! De groepen 1,2,3 en 4,5
hebben beiden mooie spellen gekregen om in de
klas te doen.
We kijken elke dag het Sinterklaasjournaal en
blijven zo goed op de hoogte van alle avonturen
van de Sint en vooral zijn Pieten! Zo leven we toe
naar het feest van de Sint volgende week vrijdag!

Nieuws uit groep 6/7/8
Ook dit jaar heeft groep 6-7-8 meegedaan aan de
kinderpostzegelactie. In totaal is er 8,5 miljoen
euro opgehaald in heel Nederland voor het
goede doel. Meer weten? Kijk hier.
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Kanjertraining

Nieuws van de MR

De D.W. van Dam van Brakelschool is een
Kanjerschool. We noemen ons zo omdat we
gebruik maken van de methode Kanjertraining.

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke school heeft een eigen
medezeggenschapsraad. Aan deze MR vraagt de
directeur van de school advies of instemming
met betrekking tot school specifieke
onderwerpen. Aankomende dinsdag op 30
november is er weer een MR vergadering. U bent
van harte welkom om deze vergadering digitaal
bij te wonen.

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 aan werken. U kunt dit blad
gebruiken om daar thuis ook met uw kind aan te
werken of om over te praten.

Nieuws van de GMR
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR)
Beleid dat op bestuursniveau wordt ontwikkeld,
wordt ter advisering of instemming voorgelegd
aan de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad: de GMR.
Bij de beleidsvoorbereiding wordt de GMR ook
actief betrokken. De GMR behartigt uitsluitend de
gemeenschappelijke belangen van de Stroommscholen en er komen dan ook in beginsel geen
zaken aan de orde die een specifieke school
aangaan. Elke school heeft één leerkracht en/of
één ouder afgevaardigd in de GMR. We zijn op de
Dam van Brakelschool op zoek naar een ouder
die geïnteresseerd is om zich bij de GMR aan te
sluiten. Mocht u daar interesse in hebben neem
dan contact op met meester Luuk.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
van Stroomm kent een zogenaamde ‘paraplu
structuur’. Deze bestaat uit:
•

5

Een dagelijks bestuur: bestaande uit één
vertegenwoordiger vanuit de themaraden,
een onafhankelijk voorzitter en een
onafhankelijk secretaris. In totaal zijn dit
zeven leden.
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•

De vijf themaraden: Beleid & strategie,
Financiën, Onderwijs, Personeel en
Communicatie. De themaraden kennen ieder
4 leden, twee leden vanuit de oudergeleding
en twee leden vanuit de teamgeleding. De
themaraden hebben een gedelegeerde
bevoegdheid namens de gehele GMR.

In zijn totaliteit bestaat de GMR uit 22 leden,
waaronder de onafhankelijke voorzitter en
secretaris, die geen stemrecht hebben.
De gehele GMR komt tenminste 3 keer per jaar
bijeen om centrale thema’s te bespreken en uit te
wisselen. Alle vergaderingen van de GMR zijn
openbaar.
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