
 

 

NIEUWSBRIEF november 2018 
 

Beste ouders, 
Wat ziet de school er weer geweldig uit met alle Sinterklaasversieringen. Deze  
maand staat volop in het teken van Sinterklaas en kerst en alle gezellige  
activiteiten die daarbij horen. Zou Sinterklaas ook dit jaar de weg naar De Brink  
weer weten te vinden? Aan ons zal het niet liggen. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. En 
hoe zit het precies met de kerstviering? Je leest er meer over in deze Nieuwsbrief. Ook is er 
een aantal organisatorische mededelingen terug te vinden. 
Veel leesplezier! 
 
Uit het team 
Manuel, onze gymleerkracht, is 28 oktober vader geworden van een prachtige dochter: 
Jameia. Na een pittige bevalling gaat alles nu goed met moeder en dochter. Van harte 
gefeliciteerd en heel veel geluk samen!  
We hebben afscheid genomen van Titus. Hij heeft afgelopen maand in groep 8 gestaan en 
de kinderen veel kunnen vertellen over het voortgezet onderwijs, waar hij ook werkzaam is. 
Na Gerard en Titus kunnen we nu dan eindelijk Gert-Jan ontvangen in de groep. Vanaf 
komende maandag gaat hij met groep 8 aan de slag. Fijn om hem erbij te hebben. 
 
Lisanne 
Lisanne heeft besloten om na ruim 10 jaar De Brink een nieuwe stap in haar carrière te gaan 
maken. Ze gaat op de school werken waar ze vroeger zelf op heeft gezeten. Natuurlijk 
gunnen we haar die stap van harte, maar we vinden het wel heel erg jammer dat ze ons 
gaat verlaten. In februari of maart 2019 zal Lisanne op haar nieuwe school gaan werken. De 
ouders van groep 1/2a hebben eerder deze week een mail gehad. We gaan op zoek naar 
een goede vervanger voor Lisanne. 
 
Herkenbaarheid 
Op dit moment wordt er een bord ontworpen dat aan de buitenzijde van het gebouw wordt 
opgehangen. Aan de zijde van De Marcuskerk op het grijze betonnen vlak in de gevel zal een 
bord met de drie logo’s van de scholen en de tekst MFC Atlas verschijnen. Op die manier zijn 
we wat meer herkenbaar aan deze straatzijde.  
 
Bomen op het plein 
De nieuwe bomen op het plein doen het goed. Ze hebben de warme zomer goed doorstaan 
en zullen na de winter het plein een groener aanzien geven en van de nodige schaduw 
voorzien. 
De denneboom die door Heijmans geplaatst is bij het speeltoestel heeft de zomer helaas niet 
overleefd. Er wordt onderzocht of de boom vervangen zal gaan worden en natuurlijk zal deze 
boom afgevoerd moeten gaan worden. 
Parro 
In Parro hebben we de instelling aan gezet dat ouders met elkaar een ‘gesprek’ kunnen 



 

starten. Handig, omdat we geen namenlijsten meer mee kunnen geven. De gesprekken die 
je als ouders onderling start, worden niet ingezien door de leerkracht of de school. Zie het 
als een soort extra service, zodat je contact met andere groepen uit de groep van je kind 
kunt leggen. Via het ‘gesprekken-tabblad’ kun je een nieuw gesprek starten. 
 
Logo 
Ons nieuwe logo is op steeds meer plekken terug te vinden. 
Als ik aan De Brink denk, denk ik aan de zorg voor elkaar en het samenwerken. Die zorg 
voor elkaar en het samenwerken komt tot uitdrukking in ons nieuwe logo. 
Leerlingen die samen met elkaar werken, maar ook ouders, leerkrachten en leerlingen die op 
alle fronten met elkaar samen werken. Samen zorgen we voor het beste onderwijs voor de 
kinderen. En samen maken we de wereld elke dag een klein beetje mooier. 

 
Ditzelfde logo staat ook symbool voor onze nieuwe start waarin we veel meer ruimte voor 
talentontwikkeling inruimen, gecombineerd met het Leader in me-traject. 

 
Leader in me 

 



 

We zitten volop in het Leader in me-traject. Zoals bekend werken we aan 7 gewoonten. 
Deze 7 gewoonten hebben we als team aangeleerd gekregen. We gebruiken met elkaar 
steeds meer de taal die bij de ‘Leader in me’ hoort. Per gewoonte hebben we gekeken wat 
dit voor ons als persoon inhoudt. 
 
De volgorde van de gewoonten is niet toevallig en dat wordt gevisualiseerd als een boom. Bij 
het wortelgestel staan de eerste drie gewoonten die de basis vormen voor het zelfstandig 
werken op school. Deze gewoonten gaan over jezelf. Het zijn gewoonten die initiatiefvol en 
stevig maken, grip geven op sociale situaties en laten zien dat je een eigen 
verantwoordelijkheid en aandeel hebt. De stam staat symbool voor jou en je relaties met 
anderen. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. Gewoonte 7 gaat over goed voor jezelf 
zorgen: het vinden van de innerlijke balans. 
 
We maken natuurlijk ook de vertaling naar de lessen. In de komende Nieuwsbrieven zullen 
we telkens een Gewoonte behandelen. Wat betekent het voor de kinderen, welke 
verwachtingen kunnen ouders hebben? 
 
Als eerste Gewoonte 1: Wees proactief. (Jij hebt invloed op je eigen leven) 
 
Voor volwassenen:  
Hoewel we niet kunnen bepalen wat er allemaal op ons afkomt, kunnen we wel kiezen hoe 
we daarmee omgaan. ‘Wees proactief’ gaat over de vraag: neemt een kind die keuzevrijheid 
ook serieus? Als iets fout dreigt te gaan, hoe kun je daar dan zelf iets aan doen in plaats van 
iemand anders de schuld te geven? Als leraar leren we kinderen initiatief te nemen en 
keuzes te maken. Door ze hun eigen verantwoordelijkheid en leiderschapstaken te geven, 
krijgen ze steeds meer regie over hun eigen leven. 
 
Voor de kinderen: 
Ik ben trots op wie ik ben en ik weet wat ik wil. Ik neem initiatief en ik ben een 
verantwoordelijk persoon: ik denk na over wat ik doe of zeg. Ik maak mijn eigen keuzes en 
bepaal mijn houding en mijn stemming. Ik geef anderen niet de schuld voor mijn verkeerde 
acties. Ik doe goede dingen zonder dat dit aan mij wordt gevraagd, zelfs als niemand kijkt.  
 
Wat zie ik als je Gewoonte 1 toepast? 
* Spullen worden opgeruimd zonder dat het gevraagd wordt. 
* Zelf aankleden en tanden poetsen. 
* Meehelpen met klusjes in huis. 
* Om hulp vragen als iets niet lukt of moeilijk is. 
* Er wordt gesproken over gevoelens en frustraties. 
 
Vacature medezeggenschapsraad 
De vacature in de mr is vervuld! Minke (moeder van Menthe en Jilles) komt ons versterken, 
waardoor we weer op volle sterkte zijn. Fijn! 
 
Ouderraadsleden gezocht 
De vacature in de mr is vervuld, maar binnen de or is zeker nog plek voor enthousiaste 
ouders. Heb je interesse? Spreek een or-lid aan, of mail naar or@cbsdebrink.nl  

mailto:or@cbsdebrink.nl


 

Hoe meer hulp, hoe makkelijker we de activiteiten kunnen organiseren! 
 
Gevonden voorwerpen 
Laatste kans. Vanaf 1 december wordt de kast met gevonden voorwerpen leeg gemaakt. 
Hebben jullie alle spullen die je kwijt was alweer teruggevonden? 

 
 
Sprokkelstage 
Zoals ieder jaar, deed onze school ook dit jaar weer mee aan de Sprokkelstage. Bij Lisanne 
in de groep kwam een meisje met een verstandelijke handicap een dagje meehelpen. 
Gezellig! Zowel voor dit meisje als voor ons een belevenis. Fijn om iets voor elkaar te kunnen 
betekenen 
 
Ziekmeldingen 
Een enkele keer komt het voor dat het ziekmelden van een leerling per mail gebeurt. 
Aangezien de mail niet altijd direct wordt gelezen, hierbij het uitdrukkelijke verzoek 
ziekmeldingen uitsluitend telefonisch te doen. Zo weten we waar alle kinderen zijn en 
hoeven we ons niet onnodig ongerust te maken. Bedankt! 
 
Kauwgom en mobieltjes 
Tijdens het overblijven nemen vrij veel kinderen (vooral in de bovenbouw) een kauwgompje 
na het eten. Bij het starten van de lessen vergeten veel kinderen de kauwgom uit hun mond 
te doen. We hebben met de kinderen besproken dat bij aanvang van de les de kauwgom 
niet meer in de mond is. Wilt u uw kind(eren) – voor zover van toepassing – ook helpen 
herinneren? 
 
Dan hebben we te maken met de mobieltjes. Onmisbaar voor de kinderen natuurlijk. Soms 
iets té onmisbaar… We zien het oneigenlijk gebruik van mobieltjes onder schooltijd 
toenemen, soms met vervelende gevolgen. Ook hier ligt de klemtoon in de bovenbouw. 
We hebben daarom de volgende afspraken: 

- Onder schooltijd is je mobieltje uit en opgeborgen. Dat geldt ook voor het 
overblijven. 

- De school (en daarmee alle leerlingen) is telefonisch altijd bereikbaar onder nummer 
033-4941360. Het is daarom ook niet de bedoeling dat ouders onder schooltijd 
leerlingen appen of bellen. 

- Mobieltjes die onder schooltijd toch aan staan kunnen door de leerkracht worden 
ingenomen. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Misschien overbodig om te noemen, maar het meenemen van een mobiele telefoon naar 
school is altijd volledig voor eigen verantwoordelijkheid. 

We begrijpen hoe belangrijk de mobiele telefoon voor de kinderen is. Voor ons onderwijs en 
de veilige sfeer op school vinden we het nóg belangrijker dat de mobiele telefoon niet het 



 

onderwijs of de veiligheid belemmert. Het is ook geen nieuwe maatregel; meer een 
opfrissing van eerder gemaakte afspraken. We rekenen op ieders medewerking. 
 
Kerstfeest op De Brink 
Op woensdag 19 december worden alle kinderen om 17.00 uur in hun eigen lokaal verwacht. 
Met elkaar wordt het kerstfeest in school gevierd. 
Nadat het kerstverhaal door de eigen leerkracht is verteld, gaan de kinderen naar beneden 
om daar om 17.30 uur te kijken en te luisteren naar de kerstmusical: “Iedereen telt mee.” 
Alleen de kinderen en hun leerkrachten gaan naar de kerstmusical.  
Er wordt een filmopname van de musical gemaakt. Ouders krijgen deze op een later tijdstip 
in hun bezit, zodat zij alsnog kunnen genieten van de musical. 
De voorbereiding voor deze kerstmusical is inmiddels van start gegaan. Uit alle groepen 
spelen kinderen mee; de één met een kleine rol en de ander mag een grotere rol voor zijn 
rekening nemen. Het inoefenen van de musical gebeurt onder schooltijd. 
Als de kerstmusical is afgelopen, gaan alle kinderen en hun leerkrachten terug naar het 
eigen lokaal. Daar staan inmiddels allerlei lekkere gerechten klaar. In elk lokaal iets anders; 
er is genoeg aanwezig en er is volop variatie. 
Het eigen lokaal is om 18.30 uur het startpunt van “the walking dinner”.  
Alle kinderen krijgen vijf gerechtjes te eten. 
Het eerste en het laatste gerecht in het eigen lokaal. Voor het tweede, derde en vierde 
gerecht moeten de kinderen met hun leerkracht(en) steeds naar een ander lokaal.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben “the walking dinner” in de lokalen van de 
onderbouw.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben “the walking dinner” in de lokalen van de 
bovenbouw. 
Als er gewisseld moet worden van lokaal, dan klinkt er een belsignaal. 
De kinderen hoeven voor “the walking dinner” geen eigen hapjes mee te nemen. Alles wordt 
verzorgd door de kerstcommissie. 
Het kan natuurlijk zijn dat een kind niet alles mag eten. Dan is het handig om dit vooraf 
even door te geven aan de leerkracht. 
Om 19.30 uur is het kerstfeest op school afgelopen.  
Ouders mogen hun kind(eren) dan weer ophalen in het lokaal, maar als ze willen kunnen ze 
om 19.00 uur al in het schoolgebouw komen om met elkaar gezellig een kopje koffie of thee 
te komen drinken. Beneden in de grote ruimte kunnen ze elkaar dan ontmoeten en met 
elkaar alvast eventjes vooruitblikken naar de feestdagen die komen gaan. 
De kerstcommissie hoopt op een fijn en sfeervol kerstfeest met de kinderen en hun 
leerkrachten op school. 
 
namens de ouderraad: Christa, Miranda, Sandra, Martine, Cora en Wendy 
namens het team: Femke, Marcolien & Margaret 
 
Formatie nieuwe schooljaar 
Het volgende schooljaar lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Eén 
van de bijzonderheden wordt dat we met een groep minder moeten gaan werken. Dat heeft 
te maken met een wat teruglopend leerlingenaantal, waardoor we onder de grens zitten dat 
we met 8 groepen kunnen werken. We gaan nu met elkaar overleggen hoe we dit het beste 
kunnen toepassen in de school. Hoogstwaarschijnlijk gaat er ergens in de school een 



 

combinatiegroep komen. Zodra we hier meer over weten, laten we dat natuurlijk weten. 
 
Goede Doelenweek 
De Goede doelenmarkt op vrijdag 9 november was een groot succes. Het was gezellig druk 
en er was van alles te doen en te beleven in de hal van de school. Ballonnen prikken, 
enveloppen trekken, schminken, sjoelen, raadspelletjes en nog veel meer. Ook was er 
genoeg te eten. Veel belangstellende kwamen de Brink een bezoekje brengen. En iedereen 
ging tevreden naar huis. Het resultaat mag er zijn want de deze markt heeft 1622,80 euro 
opgebracht voor het goede doel (Stichting Vrienden van Meander) Alle kinderen en mensen 
die hieraan hun steentje hebben bijgedragen hartelijk dank!!!!! 
Een hartelijke groet namens de commissie GDW Josée Beukema, Astrid Oosterboer en 
Marcolien Hoogland 
 

 De overdracht van de cheque aan Meander. 



 



 

 
 
Nieuws uit de ouderraad 
Korte terugblik 
Wat was het een geslaagde goede doelen week; 1550 euro!! Wat een bedrag! Super 
fijn en bedankt allemaal. Hiermee kan het Meander weer een hoop doen voor de 
kinderen in  het ziekenhuis. Ook zijn er een behoorlijk aantal schoenendozen binnen 
gekomen. Hartelijk dank! 
Activiteiten komende periode 
De komende maand staat natuurlijk volop in het teken van alle feestdagen. De Sint is weer 
in het land en zal ook zeker de Brink bezoeken met een flink aantal pieten. Komt u ook even 
kijken bij de aankomst om 830 uur op 5 december, dit belooft een spektakel te worden. Ook 



 

is de school helemaal in Sint sferen gebracht door enthousiaste hulpouders. Wat fijn dat 
jullie er met zoveel waren! 

Zoveel ouders hopen we ook te zien op 10 december wanneer we in de avond de school 
weer omtoveren in kerstsferen. Meer info over het kerstfeest van 19 december ontvangt u 
binnenkort via de mail.  

Belangrijke data 
U heeft het ook al op een mooi kaartje ontvangen dat ongetwijfeld ergens op uw koelkast 
hangt, maar hier ook weer even de belangrijke data voor komend jaar. Zet ze vast in uw 
agenda. Als dan de vraag voor hulp komt, hoeft u zich alleen nog maar op te geven 

10 december 19:30 uur Kerstversieravond 
 
Sinterklaas  5 december 
Kerstfeest   19 december (einde middag en begin avond)  
Koningsspelen  12 april 
Pasen   18 april 
Avond-4-daagse 18-21 juni  
 
Hartelijke groet,  
 
De ouderraad 
 
De kerstcommissie is op zoek naar ouders die kunnen helpen. 
December is de laatste maand van het jaar, maar het is ook de maand waarin het 
Sinterklaas- en het kerstfeest worden gevierd. 
Op maandag 19 november hebben verschillende ouders samen met team en OR leden de 
school prachtig versierd voor het Sinterklaasfeest.  

Wij willen op maandag 10 december de school in kerstsfeer brengen en zouden het fijn 
vinden als er ouders komen helpen. Om 19.30 uur gaan we beginnen, maar iets later 
aanschuiven is geen probleem. We zijn blij met alle hulp. Het is de bedoeling dat alle 
groepen een kerstboom in de klas krijgen en dat het leerplein en de hal gezellig worden 
versierd. Vele handen maken licht werk. 

Op donderdag 20 december na 15.00 uur wordt alles weer opgeruimd. Ook dan is er hulp 
nodig om alles weer netjes te maken voor het nieuwe jaar. 

Ook na afloop van de kerstmusical op woensdag 19 december zijn helpende handen welkom. 
De ruimte beneden in het gebouw moet vanaf 18.30 uur weer op orde worden gebracht. Dat 
moet dan in korte tijd gebeuren, want om 19.00 uur zijn alle ouders welkom om gezellig met 
elkaar in deze ruimte een kopje koffie of thee te komen drinken, voordat ze hun kind(eren) 
in de lokalen gaan ophalen. 

Wie in de gelegenheid is en even tijd kan vrijmaken om te komen helpen, kan zich via deze 
mail opgeven: mailto:mhoogland@cbsdebrink.nl 

Graag even vermelden welke dag je komt helpen, dan weten wij op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. 

mailto:mhoogland@cbsdebrink.nl


 

 
Trefwoord thema ‘Meetellen’ 
De laatste weken van dit jaar wordt het thema” Meetellen” aan de orde gesteld. Meetellen 
en serieus genomen worden zijn basisbehoeften van ieder mens. Niemand mag vergeten 
worden, iedereen moet even zwaar meetellen. De werkelijkheid is anders. De manier waarop 
wij in onze samenleving met elkaar omgaan wordt al eeuwenlang medebepaald door een 
joodse, christelijke en humanistische visie waarin er juist speciale aandacht gevraagd wordt 
voor de kwetsbare mens. De vluchteling, de zieke, de onderdrukte, de eenzame. Vanuit deze 
visie is het belangrijk dat iedereen meetelt. Sterker nog: sommige groepen zijn bijzonder in 
tel en verdienen extra zorg. Met Kerst lezen we het geboorteverhaal van Jezus beschreven 
door de evangelist Lucas. Hij maakt duidelijk dat God een zwak heeft voor de minste, de 
eenvoudige mens Zoals Jozef en Maria. De eerste kraamvisite is dan ook geen keizer of 
koning maar een groep herders. Randfiguren. Lucas voert hen bewust op. Maria’s kind is er 
een in de familielijn van Koning David. Daarmee schets Lucas het koningschap van Jezus: 
waakzaam en zorgzaam, het oog gericht op de kwetsbare. Voor de kinderen is het belangrijk 
om positieve ervaringen van meetellen te herkennen en te benoemen. Je telt mee als je 
serieus genomen wordt en er aandacht voor je is. Ze staan stil bij ervaringen van vergeten 
worden, van altijd de laatste zijn, van apart gezet en gepest worden. Ze worden zich bewust 
van de extra aandacht die gegeven wordt aan kwetsbare groepen in onze samenleving. En 
wat het betekent om mee te tellen in een groep. 
 
Het slotlied van de kerstviering zal hierbij aansluiten: 

De stal brengt mensen bij elkaar. 
Herders uit het veld. 
Wijzen uit het oosten. 
Jozef, Maria. 
Lammetjes en schapen. 
Iedereen wordt geteld. 
 
De stal brengt mensen bij elkaar. 
Wachters in de rij. 
Dansers, zangers, spelers. 
Vloggers en zwijgers. 
Vluchtelingen, zoekers. 
Iedereen hoort erbij. 
 
 

Groot en klein. 
jong en oud. 
Wit en zwart. 
Vreemd, vertrouwd. 
Arm en rijk. 
Iedereen gelijk. 
 
Jij en ik. 
U en wij. 
We tellen mee 
want ons talent 
maakt de wereld mooier, 
maakt de wereld blij. 
Want ons talent 
maakt de wereld mooier, 
maakt de wereld blij

 

Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Brink 
 
 



 

Ingekomen: 

Schaatsbaan De Biezenkamp 
Oma's, opa's, vaders, moeders, juffen en meesters let op: Er komt een kunstschaatsbaan 
naar Leusden. Vanaf woensdagmiddag 19 december t/m zaterdagavond 22 december 2018 
is deze kunstschaatsbaan open voor kinderen tot ca. 12 jaar. Helemaal gratis en de 
organisatie zorgt voor de schaatsen. Waar? Op het plein in het winkelcentrum De 
Biezenkamp. Natuurlijk staat de gezellige tent van vorig jaar er ook weer voor een hapje en 
een drankje! 

 

 

Bso-thema Samen op de Wereld bij Ska Kinderopvang 
We zijn niet alleen maar Samen op de Wereld! In de komende kerstvakantie besteden wij daar speciale 

aandacht aan op de bso’s van Ska. We maken het super gezellig op de bso, maar hebben ook aandacht 

voor mensen die het minder goed hebben dan wij.  
We gaan bijvoorbeeld kerstkaarten maken en deze persoonlijk bezorgen bij ouderen die zich juist 

tijdens de feestdagen extra eenzaam voelen. 
Ook voor 'niet-klanten' 
Bent u geen klant van ons en wil u uw kind toch mee laten doen met ons leuke programma of heeft u 
(onverwacht) opvang nodig? Dan is onze incidentele opvang iets voor u! Kijk voor meer informatie op 
www.ska.nl/incidenteleopvang. 
 
Schoolwekenpakket 
Bent u klant van Ska, maar hebt u alleen een schoolwekenpakket? Ook dan is uw kind welkom om 
mee te doen met ons kerstvakantieprogramma! Via ons ouderportaal kunt u een dagje (of meer) 
extra opvang aanvragen.  
 
Wij helpen u graag! 
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen van de vakantie-opvang? Bel of mail ons dan via 033 – 
470 13 03 of klanten@ska.nl; wij helpen u graag!  
 
Ska Kinderopvang 
      

 

https://www.ska.nl/samenopdewereld
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