NIEUWSBRIEF april/mei 2019
Beste ouders,
Uit het team
Op dit moment is het voor Brian verstandig om het even wat rustiger aan te doen. Hij
zal wel af en toe aanwezig zijn. Over de vervanging heeft u eerder deze maand een
mail ontvangen.
Met ingang van 20 juni gaat Femke Bosma gebruik maken van haar welverdiende
zwangerschapsverlof. De laatste vier weken zal Mirjam van Geresteijn, leerkracht groep
4, op maandag en dinsdag extra gaan werken en groep 1-2b samen met Nicole van
Leeuwen (woensdag t/m vrijdag) onder haar hoede nemen. Fijn dat dit zo opgelost is.
Formatie 2019-2020
Voor de formatie van volgend jaar zijn we al druk bezig met de voorbereidingen.
Belangrijke punten zijn hierbij de (lichte) daling van het aantal kinderen (waardoor we met
zeven groepen van start gaan) en de samenstelling van de toekomstige groep 3 (bijna
alleen maar jongens).
We hebben er voor gekozen om de toekomstige groep 3 te splitsen, zodat de verdeling
tussen jongens en meisjes meer in evenwicht is. Daarnaast hebben we ons voorgenomen
om, gesteund door de tevredenheid op de ouderavond van 14 november 2018 en de
positieve ontwikkelingen in beide groepen, de huidige verdeling van de groepen 4 en 4-5
komend jaar te continueren.
De groepssamenstelling in het komende schooljaar ziet er dus als volgt uit:
groep 1, groep 2-3, groep 3-4, groep 5, groep 5-6, groep 7 en groep 8.
Met de input van u als ouders (graag via de mail naar de huidige leerkracht), onze
expertise en aspecten als groepsdynamiek, aantal jongens en meisjes, zelfstandigheid en
welbevinden zullen we de groepen 2-3 en 3-4 samenstellen.
Welke leerkracht voor welke groep staat is op dit moment nog niet duidelijk, maar dat
maken we eind juni bekend.
Open dag
Op vrijdag 24 mei hadden we voor het eerst een open dag van alle scholen van VOILA.
Een aantal kinderen hebben hun talent in kunnen zetten als ontvanger, gastheer/-vrouw
en rondleider. Dit deden ze super enthousiast en vol overgave, dit was vast de reden dat
de open dag op de Brink zo goed bezocht werd door ouders. Mike en Olav uit groep 7
hebben zelfs een rondleiding in het Engels gegeven! Ook in de klassen stonden er steeds

2 kinderen klaar om even iets over de groep te vertellen. We kregen veel positieve
opmerkingen terug van de ouders die ons bezocht hebben. Goed gedaan allemaal!
Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster voor het komende schooljaar is bekend en is in de digitale
schoolagenda gezet.
Uit groep 1/2

Oor overboord, een kleutervoorstelling over de stilte in jezelf

Op woensdag 10 april was Het Filiaal theatermakers bij ons op school met de voorstelling
Oor overboord. Twee acteurs, Amy en Boy, speelden voor groep 1-2 het verhaal van Max.
Max is volgens haar vader een wonderkind omdat ze zo goed is in heel veel dingen. Maar
soms wil Max gewoon even helemaal niets. Niet iets oefenen, geen opdrachtjes en zeker
niet luisteren naar anderen. Soms wil ze alleen maar stilte en een beetje ronddobberen in
haar eigen bedenksels. Plotseling ontmoet ze Markus en belandt ze zomaar opeens in een
groot avontuur.
Wil je Oor Overboord ook zien of meer weten over Het Filiaal theatermakers? Kijk dan op
www.hetfiliaal.nl.
Pinksteren
Denkt u eraan dat we dinsdag 11 juni na Pinksteren vrij zijn?

Leader in me

Maandagmiddag hebben we met de hele school een start gemaakt met the Leader In Me.
In de gymzaal hebben alle dieren die gekoppeld zijn aan de 7 gewoonten, zich kort
voorgesteld aan de kinderen.
De dieren zijn terug te vinden in het boek: “de 7 eigenschappen van happy kids”
Daarna hebben we ons “gewoontenboomlied” gezongen met vocale ondersteuning van
groep 8.

Nieuws uit de Ouderraad
Korte terugblik
April stond in het teken van verschillende activiteiten. 12 april waren de jaarlijkse
koningsspelen. De onderbouw heeft zich samen met de andere scholen van Atlas prima
vermaakt met allerlei spellen in en om de school. Op de verschillende sportvelden waren de
kinderen van de bovenbouw druk ook flink aan het sporten.
De week erna was alweer het paasfeest de hele school heeft met en door elkaar stil gestaan
bij het Paasfeest.
Activiteiten komende periode
In juni staat de avondvierdaagse op stapel. 4 avonden gezellig met elkaar lopen door
Leusden.
Een andere datum om alvast naar uit te kijken is woensdag 19 juni. Dan viert De Brink feest!
Alle leerkrachten vieren dan tegelijkertijd hun verjaardag. Het gaat een knalfeest worden,
maar dat gaat dit keer niet lukken in school. Dus: we gaan er op uit! Het feest wordt gevierd
op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden. Binnenkort ontvangen jullie meer informatie via de
mail. Met een leuke prijsvraag, dus hou de mail in de gaten!
Denkt u ook nog even aan de thema-avond van 3 juni over het internet rijbewijs. U heeft
daar afgelopen week via Brian een mail over gehad. Michael van der Sman zal eerst eind mei
met de kinderen in de klas het hebben over veilig internetgebruik. Daarna zal hij 3 juni dit
nog een keer doen maar dan voor ons als ouders. Vanaf 1945 uur bent u welkom. Denkt u
eraan u even op te geven via deze link
Sporttoernooien
10 en 11 april werd er buiten op de sportvelden van Antilopen gestreden met Korfbal. Veel
teams hebben hun best gedaan en dit resulteerde zelfs in mooie prijzen. De meisjes van
groep 6 waren zelfs zo goed dat ze met de 1e prijs naar huis gingen!
13 april was het badmintontoernooi. Een klein maar heel gezellig toernooi waar de Brink met
4 deelneemsters uit groep 8 aan deel heeft genomen. Noémi en Femke haalde het helaas
niet tot de prijzen. Bibi en Selène redde dat wel. Na een hele spannende strijd werden zij de
winnaars van dit toernooi!
23 april werd er bij Roda gestreden op het schoolvoetbaltoernooi. De Brink was
vertegenwoordigd met veel teams. De meiden van groep 78 werden in hun poule 2e. Deze
meiden hadden geluk want door afzegging van St Jozef voor de regiofinale, mochten zij op
15 mei richting Houten. Daar hebben ze het helaas niet tot de eindronde weten te halen,
maar het was wel een hele leuke ervaring.

De sporttoernooien voor dit jaar zitten er weer op. We hopen voor volgend jaar op weer net
zoveel sportiviteit als nu.
Belangrijke data 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
Avond-4-daagse

18-21 juni

Juffen- en meesterverjaardag

19 juni (alle klassen)

Hartelijke groet,
De ouderraad

Vindt u het leuk en gezellig om samen met de kinderen te eten.
Vindt u het leuk om de klasgenootjes van uw kind(eren) te leren kennen.
Vindt u het leuk om samen te werken met een oergezellig team.
Neem dan contact op met Henny de Groot (06-36225676) want wij zitten te springen om
overblijfkrachten.

-

Wat kunt u verwachten:
Overblijven in de groep van uw kind
Een inwerkperiode
Vrijwilligersvergoeding
Eind van het schooljaar een teambuildinguitje.
Een blij kind, want zij vinden het prachtig als hun moeder/vader overblijft
Twijfelt u nog, kom dan een keer kijken tijdens het overblijven. U bent van harte welkom.

Trefwoordthema’s: Aanwakkeren
Deze twee weken is het thema: ”Aanwakkeren” aan de beurt. Aanwakkeren, dat doe je met
een vuurtje dat smeult. Of met het vonkje enthousiasme dat in een kind ligt opgesloten. Dat
noemen we aanmoedigen, aansporen of motiveren. Voor de vorming van kinderen is het
belangrijk dat hun kwaliteiten ontwikkeld en uitgebouwd worden. Onderwijs wordt niet voor
niets wel eens omschreven als ‘het beste in een kind naar boven halen’. Daarvoor zijn
inspirerende mensen nodig die in hen geloven en het goede voorbeeld laten zien. Dat geldt
al helemaal op levensbeschouwelijk gebied. Jezus, Mohammed, Gandhi, Nelson Mandela,
Martin Luther King, Erasmus, Aletta Jacobs. Zij zijn een bron van inspiratie voor anderen
geworden. De Bijbelverhalen in deze periode van Hemelvaart en Pinksteren beschrijven de
situatie waarin Jezus’ leerlingen na Pasen verkeren. Hun grote inspirator is niet meer bij hen.
Toch voelen ze hoe Jezus een bezieling in hun aanwakkert die hen motiveert om door te
gaan in zijn geest. Om werk te maken van een wereld vol gerechtigheid, vertrouwen en
liefde. In dit thema worden de kinderen zich ervan bewust dat positieve inspiraties het leven
mooier en rijker kunnen maken.
Na Pinksteren wordt het thema: “Onderscheiden”. We maken onbewust of bewust
voortdurend onderscheid tussen mensen. We onderscheiden jongeren van ouderen, mannen
van vrouwen, allochtonen van autochtonen. Daar is niets mis mee. Het maakt de
samenleving overzichtelijker. Het maakt het ook mogelijk om je als individu en als groep te
onderscheiden. Omgaan met diversiteit en identiteit vormen ook een rode draad in het
Bijbelboek Daniël. Tijdens de Babylonische gevangenschap ( in de zesde eeuw voor Christus)
leeft de joodse Daniël met zijn vrienden in Babylon. Ze worden gedwongen hun joodse
identiteit en cultuur op te geven. De kinderen onderzoeken hoe mensen zich onderscheiden
van elkaar en welke betekenis dat heeft. Onderscheid maken kan helpen om mensen zoveel
mogelijk recht te doen. Niet iedereen leert even gemakkelijk, dus is het goed om hiermee
rekening te houden. Kennismaken, leren van elkaar en verbinding zoeken dragen eraan bij
dat mensen elkaar waarderen zonder de eigenheid op te geven.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Brink
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