
 

 

NIEUWSBRIEF oktober 2018 
 

Beste ouders, 
Vlak voor de herfstvakantie is het weer tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief. 
De herfstvakantie markeert het afsluiten van het eerste deel van het schooljaar. 
We zijn gewend aan de nieuwe leerkrachten, de eerste blokken van de lesstof  
zijn gedaan en we weten weer hoe alles ook alweer werkt. 
Vrijwel alle ouder-kindgesprekken zijn gevoerd en de doelen gesteld waar de komende 
periode aan gewerkt gaat worden. 
Na de vakantie is het al november! De voorbereidingen voor de Goede Doelenweek zijn dan 
ook in volle gang, maar ook de organisatie van alles rondom 5 december is ‘op stoom’. 
Genoeg om naar uit te kijken. Maar voor nu een fijne vakantie gewenst! 

 
 
Uit het team 
In de week na de herfstvakantie gaan we dan toch echt afscheid nemen van meester 
Gerard. Wat fijn hoe hij de afgelopen periode met groep 8 gewerkt heeft. 
 
Wat is het toch een heerlijk vak 
Kinderen in groep 3 hebben al enorm veel geleerd:  
schrijven is erg leuk;  
lln.: trots tegen ouders tijdens ouder-kind gesprek: "ik kan al -kak- en -pis- schrijven.” 
 
Met rekenen werken we met fiches.  
Lln: ik heb nog een paar "spiesjes" nodig. 
 
Lln: mijn dopper is nog thuis, die zit in de was. 
 
Vacature medezeggenschapsraad 
We hebben nog steeds een vacature in de mr. Heb je zin en tijd om plaats te nemen in de 
mr en op die manier mee te denken in het beleid van de school? Het gaat om zo’n vijf 
vergaderingen per jaar. Wil je meer informatie? Of je direct opgeven? Dat kan via 
mr@cbsdebrink.nl 
 
Gevonden voorwerpen 
In erg korte tijd hebben we een record aan gevonden voorwerpen verzameld. Heb je gezien 



 

hoe vol de kast is? Deze kast staat bij de centrale ingang van het gebouw aan de 
schoolpleinzijde. Op 1 december gaan we de kast helemaal leeg maken, dus als je nog 
spullen kwijt bent, kijk even in de kast. 

 
 
Studiedagen 
De eerste training van The Leader in me zit erop. We zijn nu met elkaar aan het oefenen 
met de 7 gewoonten en de taal die erbij hoort. Er volgt dit jaar nog een aantal 
studiemomenten, maar dat zijn geen vrije dagen meer voor de kinderen. 
Een aantal collega’s vormt samen een zogenaamd ‘Lighthouseteam’. Zij bewaken de 
voortgang van de ontwikkelingen rondom The leader in me. In de komende periode gaan we 
de vertaling naar de lespraktijk maken. We hebben er zin in! 
 
Schoolfoto’s 
Het bestelkaartje van de schoolfoto’s is vandaag mee naar huis gegeven. U kunt zelf uw 
keuze maken op de site van de schoolfotograaf. Uiteraard bent u niets verplicht. 
 
Nieuws uit de ouderraad 
Korte terugblik 
De eerste activiteit zit er weer op. Begin oktober hadden we de Kinderboekenweek. Er werd 
gestart met een gezellige speurtocht en afgesloten met speeddaten en een geslaagde 
boekenmarkt. En dit alles in het thema vriendschap; wat een heerlijk thema om de 
schoolactiviteiten mee te beginnen en alle kinderen van klein tot groot zo samen bezig te 
zien. 
 
Activiteiten komende periode 
De komende maanden wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen voor het sinterklaas 
en kerstfeest. Een gezellige maar hele drukke maand. In de maand november zijn we bezig 
met de goede doelen week en het schoenmaatjes project. Wat zou het fijn zijn als we de 
vrienden van Meander kunnen helpen met onze bijdrage. Meer info heeft u inmiddels 
ontvangen via een aparte mail.  
 
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 1930 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 
 



 

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 ‘Verfraaien’ 
De komende weken gaat het over: Verfraaien. We kiezen een mooie bril, geven de kozijnen 
een frisse kleur en pakken een cadeau fraai in. We willen onszelf en onze omgeving graag 
verfraaien. De mens is nu eenmaal een esthetisch wezen, gevoelig voor schoonheid. Zoals 
een kind dat z’n fiets alleen in een bepaalde kleur wil. Of de volwassene die kan genieten 
van een fraai uitzicht. Wat betekent het voor de mens dat hij gericht is op schoonheid? In de 
bijbel gaat het hierbij over Naäman, een generaal. Zijn uniform weerspiegelt zijn hoge 
sociale positie, zijn status en gezag. Maar verhult dat er onder zijn fraaie jas een zieke man 
schuil gaat: hij is melaats. De profeet Elisa kan hem vast genezen. De ontmoeting met de 
profeet zorgt voor een domper. Geen indrukwekkende rituelen zorgen voor genezing. Nee, 
een simpele onderdompeling in een onbeduidend riviertje de Jordaan volstaan. Daarvoor 
moet hij wel even uit de kleren! Naäman legt zijn fraaie uiterlijk af. Wij leven in een 
samenleving waar heel veel wordt uitgegeven aan cosmetica, reclame, mode, faceliften…. 
Maar is het alles bepalend? Wie bepaalt wat mooi is en wat betekent het als je er niet aan 
kunt voldoen? Met de kinderen gaan we op zoek naar de betekenis van schoonheid. In 
hoeverre kan een mooie buitenkant bijdragen aan levensgeluk? 

Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Brink 
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