NIEUWSBRIEF september 2018
Beste ouders,
De eerste Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar, uiteraard in de nieuwe
huisstijl.
Fijn om iedereen na de zomervakantie weer terug te zien op school. We
hebben alweer zóveel gedaan.
Zo werken we vanaf groep 4 met een nieuwe taal- en spellingmethode met de naam Staal.
Best ingewikkeld, al die spellingcategoriën die geleerd moeten worden. En we hebben de
Evenementendag al achter de rug! Wat een leuke dag was dat!
In de komende periode komt de Kinderboekenweek weer om de hoek kijken. En de
voorbereidingen op de Snuffeldag voor groep 8 zijn ook al begonnen.
Uit het team
Vooral nieuws uit groep 8:
- de dochter van Amanda is afgelopen woensdag geopereerd. Alles is goed gegaan, wat fijn!
Felicia is nu aan het herstellen, maar het gaat goed met haar.
- we hebben een nieuwe collega gevonden voor groep 8! Hij heet Gert-Jan en zal per 1
december bij ons beginnen. Fijn! Dat is een hele zorg minder.
Op tijd…
Het valt ons in de eerste weken op dat veel ouders en kinderen weer wat moeite hebben om
in het ritme te komen. Wil iedereen ervoor zorgen dat de kinderen op tijd in de klas zijn? Om
08:30 beginnen de lessen en het is erg storend als kinderen te laat binnenkomen. Uiteraard
zorgen wij er weer voor dat de kinderen op tijd naar huis kunnen aan het eind van de dag.
Terug op het plein na de middagpauze
Na de middagpauze zijn sommige kinderen al erg vroeg bij het schoolplein. Op dat moment
speelt het Christal nog buiten, dus het is van belang dat de kinderen niet te vroeg naar
school komen.
De kinderen mogen het plein op zodra de bel gaat. Omdat niet alle horloges gelijk staan en
om discussies te vermijden, gebruikt Het Christal de bel die om 12:50 gaat.
Pas dan kun je je fiets op in de fietsenrekken kwijt en direct door naar de klas.
Ouderavond
We hebben veel positieve reacties gehad op de opzet van onze ouderavond van 5 september
jl. Leuk om te horen! Bedankt daarvoor. Fijn dat er zo veel ouders aanwezig waren. Volgend
jaar gaan we op soortgelijke wijze verder.
Studiedagen
Dit jaar hebben we twee studiedagen aan het begin van het schooljaar. Deze staan helemaal
in het teken van ‘The leader in me’ waar ik tijdens de ouderavond al over vertelde. We
scholen ons als team eerst uitgebreid voordat we het (nog meer) gaan toepassen in de

groepen. De eerste studiedag hebben we ons verdiept in de eerste drie van de 7 gewoonten.
Komende maandag is de tweede studiedag van deze starttraining en daarin gaan we verder
met de overige gewoonten. We hebben er zin in!
Scholendienst
Volgend jaar zal de Scholendienst in de Marcuskerk op 30 september zijn. Voor De Brink zal
de aanvangstijd 09:00 uur zijn.

Kinderboekenweek
Vriendschap, dat is het thema van de Kinderboekenweek.
De Kinderboekenweek is van 3 oktober t/m 14 oktober.
In school gaat de Kinderboekenweek op woensdagmorgen 3 oktober van start met een
activiteit voor alle kinderen. Wat dat is, blijft nog even geheim. We willen wel verklappen dat
er koppeltjes worden gemaakt en dat oudere en jongere kinderen bij deze activiteit in
vriendschap met elkaar zijn verbonden.
Uit deze startactiviteit komt meteen een groepsactiviteit tevoorschijn. In elke groep wordt er
gewerkt aan een verhaal. En dat verhaal gaat vanzelfsprekend over vriendschap.
Bij een Kinderboekenweek horen natuurlijk boeken.
Boeken kun je kopen, maar boeken kun je ook lenen.
Op De Brink krijgen we een primeur; namelijk een speciale hoek met Brink Zwerf Boeken.
Op het leerplein bij de bovenbouw komt een speciale boekenkast. In deze kast komen
“zwerfboeken te staan. Elk “zwerfboek” is te herkennen aan een speciale sticker.
Iedereen mag gratis een “zwerfboek” lenen en mee naar huis nemen om te lezen.
Er is geen lenerspasje nodig, er hoeft geen naam op een lijst geschreven te worden en er
hoeft geen geld betaald te worden.
Maar er is wel één spelregel. Iedereen die een “zwerfboek” wil lenen, moet een ander boek
in de kast terug zetten. Dat boek wordt dan ook een “zwerfboek” en mag door andere
kinderen geleend worden.
Voordat het boek een “zwerfboek” wordt, moet er eerst een speciale sticker opgeplakt
worden. Deze sticker kan gevraagd worden aan de leerkrachten.
We hopen dat veel kinderen (en hun ouders) naar de Brink ZwerfBoekenHoek komen, een
“zwerfboek” kiezen en lekker thuis gaan lezen.
Tijdens de Kinderboekenweek is er voor elke groep ook een speciaal programma onderdeel;
aangeboden en verzorgd door Scholen in de Kunst.
Tot slot is er op donderdagmiddag 11 oktober nog een gezamenlijke activiteit.
De kinderen van alle groepen gaan van 13.30 uur tot 14.30 uur “speed daten”.
Elk lokaal verandert voor even in een ontmoetingsruimte waar kinderen elkaar kunnen
tegenkomen en waar gezellig met elkaar een (Kinderboekenweek)activiteit gedaan kan
worden. Ook voor deze “speed date” geldt dat er weer koppeltjes gemaakt gaan worden van
oudere kinderen (groep 7 en groep 8) en jongere kinderen (groep 1, 2 en 3). De kinderen
van groep 4, 5 en 6 mogen zelf op pad.
Aansluitend aan de “speed date” komt er een tijdschrift- en stripboekenbeurs op het
leerplein. Vanaf 14.40 uur tot 15.15 uur kan er worden gehandeld.
Kinderen die jeugdtijdschriften en /of stripboeken (bestemd voor kinderen) willen verkopen,
zijn welkom om op de beurs te komen staan. De andere kinderen (en hun ouders, opa’s en
oma’s) zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om te komen kijken en kopen. Het is niet de
bedoeling dat kinderen eerder dan 15.00 uur naar huis gaan.
Voor de duidelijkheid: de opbrengst van de verkoop is voor de handelaar zelf.

Met een vriendschappelijke groet,
Christa, Nancy, Yvon (ouderraad)
Caroline, Margaret (team)
Nieuws uit de ouderraad

Korte terugblik

We hebben allemaal heerlijk genoten van een welverdiende vakantie. Inmiddels is de school
alweer een aantal weken op weg. En ook wij als OR zijn alweer druk bezig. Met frisse zin
zullen we ook dit jaar weer voor uw kind alle activiteiten organiseren. En dat kunnen we niet
zonder u.
Dit jaar zullen we voor alle activiteiten middels digitale inschrijving om uw hulp vragen. Houd
dus uw mail goed in de gaten. Helaas is het niet mogelijk via onze school app Parro

Activiteiten komende periode

Het najaar staat altijd in het teken van veel activiteiten. In oktober de kinderboekenweek,
dan in november de goede doelen weken en natuurlijk als jaarafsluiter in december het
Sinterklaas en Kerstfeest.

Belangrijke data

Zet onderstaande data vast in uw agenda. Als dan de vraag voor hulp komt, hoeft u zich
alleen nog maar op te geven
19 november 19.30 uur Sinterklaasversieravond
10 december 19.30 uur Kerstversieravond
Om voor u vast voor het hele jaar de activiteiten op een rijtje te hebben hier het overzicht.
Deze zijn overigens ook allemaal te vinden op de digitale kalender op de mooie nieuwe
website van de Brink
* Kinderboekenweek 3-14 oktober
* Goede doelenweek 5-9 november
* Sinterklaas 5 december
* Kerstfeest 19 december (middag en begin avond)
* Koningsspelen 12 april
* Pasen 18 april
* Avond-4-daagse 18-21 juni
Hartelijke groet,
De ouderraad
Trefwoord thema ‘Pakken’
De komende twee weken is het thema “Pakken” aan de beurt. Je pakt een koekje, je pakt je
fiets, je pakt je tas. Pakken betekent dat je ergens je hand op legt en tot je eigendom
maakt. Pakken, we zijn er de hele dag mee bezig. Meestal onbewust. Het wordt anders als
we het gevoel krijgen dat er iets afgepakt wordt. De Bijbelverhalen gaan over een wijngaard
die naast het paleis van een koning ligt. Koning Achab wil de wijngaard graag bij zijn tuin
voegen. Maar de eigenaar voelt daar niets voor. Op een valse manier weet de koning de
wijngaard af te pakken. De profeet Elia maakt koning Achab duidelijk dat dit niet mag. Onze
samenleving is sterk gericht op privébezit. Bezit verschaft aanzien en status, maar ook
verplichtingen. Het lijkt er vaak op dat wij de aarde bijna vanzelfsprekend als ons eigendom

beschouwen. Wat is eigenlijk de zin van bezitten? In dit thema worden de kinderen
uitgedaagd vragen te stellen naar de betekenis van bezit en naar de manier waarop de mens
iets tot zijn eigendom maakt.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Brink
Ingekomen:
Kerstmusical

Informatieavond over pleegzorg
Graag stel ik me eerst aan u voor: ik ben Henry Koopman en samen met mijn vrouw Jeannet
heb ik een gezinshuis in Leusden. In ons huis wonen op dit moment 4 pleegkinderen. Dat we
gezinshuisouder zijn is niet nieuw, dat doen we nu meer dan 4 jaar. Nieuw is wel dat de
gemeente Leusden ons gevraagd heeft een ‘gezinsparaplu’ vorm te geven. En daarbij
hebben we uw hulp nodig.
Wat is een gezinsparaplu?
Vanuit ons gezinshuis willen we als het ware een paraplu ophouden voor andere
pleeggezinnen, gezinshuisouders en gezinnen waarin ouders en kinderen in een lastige
situatie zitten. Het is dus de bedoeling dat ons gezinshuis een rol gaat spelen buiten onze

voordeur. We willen andere pleegouders als dat nodig is steunen, coachen, praktische hulp
bieden en met elkaar in contact brengen.
Waarom een gezinsparaplu?
Het is niet gemakkelijk om pleegouder te zijn. De moeilijkheden leiden er vaak toe dat een
pleegkind niet bij het pleeggezin of in het gezinshuis kan blijven. Dat is verdrietig voor het
kind en voor de leden van het pleeggezin. Door (deeltijd-) pleegouders tijdig te
ondersteunen, kan dit misschien voorkomen worden. Met de gezinsparaplu willen we ook het
netwerk van pleeggezinnen en gezinshuisouders uitbreiden. We willen anderen motiveren
om (deeltijd) pleeg- of grootouder te worden. Er is immers een groot gebrek aan
pleeggezinnen waardoor niet alle kinderen in een gezin kunnen opgroeien. Daarnaast willen
we nieuwe vormen van pleegzorg bedenken. We zijn dan ook op zoek naar gezinnen die tijd
en mogelijkheden ter beschikking willen stellen. We denken bijvoorbeeld aan het volgende:
- Een middag in de twee weken een kind opvangen, zodat een ouder even ontlast wordt en
tijd heeft voor zichzelf.
- Maatje voor een jongen of meisje in de buurt. Een soort van meeleefgezin zijn. Een plek
waar een jongen of meisje even naar toe kan gaan.
- Een pleegkind dat een vriend of vriendin kan zijn van jouw kind en zo ook kennis maakt
met andere kinderen en gezinnen.
- Een kind naar sport brengen en weer ophalen, omdat de eigen ouder de handen vol heeft
aan de andere kinderen.
En zo zijn er (samen) vast nog veel meer dingen te bedenken.
Waarom hebben we u hierbij nodig?
Het is goed dat u weet dat wij er zijn en deze rol hebben. Wij kennen niet alle pleeggezinnen
en gezinshuizen in deze wijk. Wellicht kent u wel pleeggezinnen en wilt u hen met ons in
contact brengen. Misschien kent u ook gezinnen waarin het niet gemakkelijk gaat en die
onze hulp misschien kunnen gebruiken. Wij hopen dat u de moeite wilt nemen om aan de
pleegouders die u kent te vragen of u hun gegevens aan ons mag doorgeven. Als wij deze
gegevens krijgen, zullen wij contact opnemen met de gezinnen en hen informeren over onze
plannen.
In de gemeente Leusden zijn Henry en Jeannet Koopman (ook gezinshuisouders) met
hetzelfde initiatief gestart. Wij werken nauw samen met elkaar, vandaar ook de uitnodiging
hieronder.
Info-avond
Op 1 november wordt er een informatieavond verzorgd waar we graag met pleegouders en
andere belangstellenden willen brainstormen over passende vormen.
We nodigen u van harte hiervoor uit!
De avond wordt gehouden in het gebouw van basisschool het Kla4 aan de Asschatterweg
36b in Leusden. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar. Om 20.00 starten we. De avond is om
22.00 afgelopen. U kunt zich aanmelden bij Henry Koopman.
gezinshuis@krachtvanverschil.nl
telefoon: 06-42557154
Mocht u aanvullende informatie willen, dan kunt u mij als volgt bereiken:

Henry Koopman
Arnhemseweg 67
3832 GJ Leusden
06-42557154
info@krachtvanverschil.nl
Vriendelijke groet en alvast bedankt voor uw medewerking,
Henry Koopman
Kinderboekenfestival

Praise avond

