
 

 

NIEUWSBRIEF december 2018 
 

Beste ouders, 
Nu 2018 er bijna op zit, kunnen we terugkijken op een jaar waarin er veel op 

De Brink is gebeurd. We hebben grote ontwikkelingen in gang gezet, veel 
gelachen en geleerd, alle talenten bewonderd, fouten gemaakt, maar ook  
grote successen behaald. Bovenal hebben we genoten van het werken met jullie kinderen! 
Wat een toppers bij elkaar. 

We gaan genieten van een heerlijke vakantie, maar kijken uit naar het nieuwe jaar! 
Fijne feestdagen en alvast een goed en vooral gezond 2019 gewenst! 
 

Kerstfeest is denken 
aan vrede en licht 
aan de boodschap 

het blijde bericht 
van komen van mensen 
heel dicht tot elkaar 

niet voor heel even 
maar - als het kan -  
het hele jaar! 

 
Marja, Caroline, Karin, Nannie, Femke, Mohamedi, Gert, Mirjam, Marcolien, Amanda, Mirelle, 
Annelies, Margaret, Marga, Gaby, Lisanne, Ingrid, Gert-Jan, Chieni, Francien en Brian 

 
Uit het team 
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik al dat we helaas afscheid gaan 

nemen van Lisanne. Haar laatste werkdag op De Brink zal 1 februari 
2019 zijn. Op dit moment is er nog niets bekend over een opvolger 
van Lisanne. We blijven zoeken! 

 
Herkenbaarheid 
Er komt eindelijk een ‘uithangbord’ op de school. Aan de kant van de 

Asschatterweg komt dit grote bord te hangen op het grijze betonvlak 
naast de ingang. Fijn dat we vanaf de straat herkenbaar zijn. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

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? 
 

Deze maand Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen (Maak een plan) 
 
Voor volwassenen:  
Het is belangrijk dat leerlingen leren om niet zomaar ergens aan te beginnen, maar doelen 
leren stellen en het stappenplan kunnen bedenken hoe ze dat kunnen bereiken. Hier zit “het 
nut ervan” voor leerlingen. Leerlingen leren zo gestructureerd en volgens een plan te werken 



 

en u helpt ze steeds een stukje zelfstandiger te worden. 
 
Voor de kinderen: 
Ik plan vooruit en maak doelen voor mijzelf. Ik doe dingen die ertoe doen en belangrijk voor 
me zijn en maak een verschil. Ik ben een belangrijk onderdeel van mijn klas en draag bij aan 
de missie en visie van de school. Ik zoek naar manieren om een goed mens te zijn. 
 
Wat zie ik als je Gewoonte 2 toepast? 
* Je stelt een haalbaar doel. 

* Je maakt een plan om dat doel te bereiken. 
 
Kerstfeest op De Brink 
We kijken terug op een erg geslaagd kerstfeest. Er is door de kinderen een musical 

opgevoerd, waarna we heerlijk gegeten hebben tijdens een zgn. walking dinner. 
Heel veel dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.  
 

Nieuws uit de ouderraad 
Korte terugblik 
2018 zit er bijna weer op. Heerlijk 2 weken vakantie en dan met frisse zin op naar het 

tweede deel van het schooljaar. En wat hebben we het oude jaar deze maand spetterend 
afgesloten. 

Op 5 december vereerde de Sint de Brink met een bezoek. Hij had heel veel pieten 
meegenomen die zelfs abseilen naar beneden kwamen. De Sint zelf kwam aan in een echte 
brandweerwagen wat een spektakel. Daarna hebben alle pieten samen met de kinderen van 

de onderbouw pietengym gedaan. Iedereen verdienden hun pietendiploma. De bovenbouw 
werd vereerd met een bezoekje in de klas tijdens de surprise verdeling. Wat had iedereen 
zijn best gedaan op de mooie creaties. 

Precies 2 weken later vierden we met elkaar het kerstfeest op school. In die 2 weken hebben 
de kinderen met elkaar de liedjes, dansjes en teksten van de musical “Iedereen telt mee" 
ingestudeerd. Wat was het leuk om te zien dat samen hard werken in korte tijd tot deze 

prestatie heeft geleidt. Super! Na de musical hebben de kinderen genoten van een heerlijk 
walking dinner en hadden de ouders een gezellig samen zijn. Fijn om met elkaar het jaar zo 
af te sluiten.  

 
Activiteiten komende periode 
De komende periode is het wat rustiger met de grote activiteiten en wij gaan ons vast 

voorbereiden op onder andere Pasen en de Koningsspelen.  
 
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 
Koningsspelen  12 april 

Pasen   18 april 
Avond-4-daagse 18-21 juni  
 



 

Tot slot willen wij iedereen bedanken voor de hulp dit eerste deel van het schooljaar een 
hopen ook in 2019 weer een beroep op u te mogen doen. Allemaal hele fijne feestdagen en 
een heel gelukkig 2019!  

 
Hartelijke groet,  
De ouderraad 

 
Trefwoord thema ‘Leren’ 
In het nieuwe jaar gaat het over “Leren”. Leren is belangrijk in onze samenleving. Kinderen 

zijn langdurig verplicht in de schoolbanken te zitten en ook volwassenen ontkomen niet aan 
bijscholing. De samenleving eist diploma’s en geeft veel geld uit aan onderwijs. De 
veranderende wereld om ons heen en de vernieuwende technieken dwingen ons om bij te 
blijven. Leren is voor veel kinderen sterk gekoppeld aan de ervaring van naar school gaan. 

Maar dit thema zoekt naar de betekenis van leren in het leven van alle dag. Hoe en wanneer 
leren we? Van wie leren we? Wat leren we eigenlijk en waarom? Inhoudelijk gaat het bij 
leren om kennis( dit weet ik), vaardigheid( dit kan ik) en zijn( zo ben ik). Hoe leer ik mens te 

zijn? In de Bijbel gaat het over Johannes de Doper. Deze profeet leert zijn publiek wat mens 
zijn inhoudt: leef zo rechtvaardig en eerlijk mogelijk. Hij is de wegbereider van Jezus, die 
werkelijk en volledig mens is. Het is minstens zo belangrijk om de juiste vragen te stellen. 

Vragen naar het hoe en wat en waarom van het leren. Leren is een plicht, maar ook een 
recht; onderwijs is niet overal op de wereld vanzelfsprekend. Leren is vaak een kwestie van 
durven, van vallen en opstaan en leren omgaan met teleurstellingen. Dat alles vormt de 

mens. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Het team van De Brink 
 

 

  



 

Ingekomen: 
 

Inloopspreekuur van Lariks op school 
Stelt u zich ook wel eens (een van) de volgende vragen?  

- Is het normaal dat mijn kinderen zoveel ruzie hebben? 

- Waarom is mijn kind zo snel boos? 

- Hoe leer ik mijn kind omgaan met sociale media? 

- Waarom gaat er altijd iets mis als mijn kind in een groep speelt? 

- Hoe help ik mijn kind meer zelfvertrouwen op te bouwen? 

-  

Kom dan eens langs bij het spreekuur van Lariks op school. Lariks, is de plek voor vragen, ideeën, 

advies en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Lariks is er voor 

alle inwoners van Leusden. Sinds kort is Lariks gevestigd in het nieuwe Huis van Leusden.  

 

Consulenten van Lariks houden ook spreekuur op school. U bent vrij om binnen te lopen en kennis te 

maken met de consulent bij u op school. Zij kan u advies geven of een aanbod doen om eens mee te 

denken over uw vraag. Consulenten van Lariks kunnen daarnaast kortdurend ondersteunen of 

desgewenst een passende organisatie vinden die hulp kan bieden. 

 

In MFC Atlas is Sara Boelens aanwezig op dinsdagmiddag van 14:15-15:45 en op donderdagochtend 

van 08:30-09:30. 

Sara zit beneden in de hal of in de personeelskamer. 

 

-------------------------------- 



 

 

 
Ga je mee op reis?  
Ook dit jaar wordt de kerstlichtjeswandeling gehouden. Op zaterdag 22 december a.s. is 
iedereen weer van harte welkom om de kerstlichtjeswandeling te komen bezoeken. Tijdens 

de wandeling staan er honderden lichtjes die je de weg zullen wijzen naar Bethlehem. We 
worden toegesproken door Keizer Augustus en komen via de Romeinse soldaten in de stad 
Bethlehem. Het is er vol... Tijdens de wandeling doen de herbergiers en dorpsbewoners hun 

verhaal. De engelen, de herders met hun schapen en de wijzen met hun mooie gewaden en 
cadeaus geven ons de boodschap door die zij hebben ontvangen, ieder op hun eigen manier. 
We zijn samen als reizigers onderweg om uiteindelijk Jozef en Maria met het kindje te 

ontmoeten. Overal was het vol in de stad Bethlehem, ze vonden een plaatsje ergens 
achteraf, waarschijnlijk in een stal bij de dieren. Niet de mooiste en de beste plaats voor zo'n 
bijzonder kind. Aan het eind van de wandeling kan worden nagepraat op het dorpspleintje 

en is er altijd een plaatsje vrij in de herberg om wat te drinken en samen te zijn. Deze 
wandeling is gericht op kinderen, maar iedereen is welkom. De wandeling duurt circa een 
half uur en kost u/jou helemaal niks. Jullie zijn welkom op het Jan Banninkpark 

(Bavoortseweg 27 in Leusden, achter Fort 33). Tussen 17:00 en 19:00 uur kan de wandeling 
gelopen worden. Tot ziens! 
 



 

 



 

 
 



 

 


