
 

 

 

NIEUWSBRIEF juni/juli 2019 
 
 

Nieuws uit de Ouderraad 
 

Korte terugblik 

We zitten inmiddels in de laatste weken van dit schooljaar. Nog even en we gaan allemaal 

genieten van een welverdiende zomervakantie.  

In juni hadden we 2 activiteiten. Veel kinderen de avondvierdaagse gelopen. Wat was het 

weer een feest. Ondanks het noodweer op de woensdag zijn we allemaal weer veilig thuis 

gekomen. De dagen daarna waren weer heerlijk en vrijdag werd afgesloten met een 

feestelijke intocht en de welverdiende medaille. Dank aan alle ouders die mee hebben 

gelopen, catering hebben verzorgd en onze 4 marsleiders!  

Woensdagochtend 19 juni was het groot FEEST op Hoeve Groot Zandbrink! 
Alle leerkrachten van de Brink vierden hun verjaardag: compleet met liedjes, cadeautjes, 
spelletjes, cake, slagroom en ijs! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud- 
 

 

Hollands 

Het thema was ‘Oud-Hollands’ en dit kwam terug in de groepsnamen, denk aan koe, molen, 

schaats enz, en spelletjes: van stokken en kippen vangen tot kegelen, midgetgolf en 

limbodansen. Ook waren er twee workshops; over bijen, met een echte imker, en een 

puzzeltocht bij de oude werkvoertuigen. De activiteiten werden in groepjes gedaan met 



 

kinderen uit alle klassen. Mooi om te zien hoe de leerlingen uit groep 7 en 8 hun 

verantwoordelijkheid pakten bij de begeleiding van de groepjes. Goed gedaan! 

Het weer gooide even roet in het eten met een behoorlijke pittige bui van 45 minuten, maar 
gelukkig was er in de schuren ruimte voldoende om te schuilen. Tijdens het schuilen hebben 
we gedanst, friet-cake met slagroom gegeten, iets gedronken en een ijsje gegeten. En als 
afsluiting konden we in de zon nog twee spelrondes doen! 
 
Een geslaagde ochtend met dank aan Hoeve Groot Zandbrink en alle hulpouders die dit weer 
mede mogelijk hebben gemaakt. 
 
Prijsvraag 
Aan de feestdag was ook een prijsvraag gekoppeld. Het gezin dat de leeftijd van 
alle leerkrachten bij elkaar raadde of het dichtste bij het juiste antwoord zat won 
een lekkere verrassing. Twee gezinnen zaten met hetzelfde antwoord het 
dichtste bij de oplossing (818) en hebben het lekkers inmiddels ontvangen. 
 
Commissie feestdag de Brink 
Marcolien en Margaret (team) Annemiek, Martine en Astrid (ouders) 
Activiteiten komende periode 

 
Schoolreisje  
De voorbereidingen voor het schoolreisje zijn in volle gang. Op dinsdag 17 september a.s. 

gaan we met de hele school in de bus naar een pretpark. Waar we naar toe gaan blijft nog 

even een verrassing.  We hebben veel hulpouders nodig, want de kinderen in de groepen 1 

t/m 4 gaan in groepjes onder begeleiding het pretpark in. Voor de groepen 5 t/m 8 lopen 

een paar ouders per klas rond als vliegende keep. 

Dus wil je een groepje begeleiden of als vliegende keep rondlopen, dan kun je je via dit 
formulier aanmelden. 
We streven ernaar om voor de zomervakantie duidelijk te hebben welke hulpouders 

uitgenodigd worden om mee te gaan op 17 september. Deze hulpouders krijgen hier voor de 

zomervakantie bericht over. 

Commissie schoolreisje 2019-2020 

Margaret, Mirjam (team) en Martine, Cora, Nancy (ouders)       

Belangrijke zaken 

Help, we need somebody / We need you 
Kijkt jouw kind ook altijd uit naar alle leuke activiteiten als schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, 
avondvierdaagse en evenementendag? 
Hoe leuk is het dan om mee te helpen met de organisatie van deze activiteiten. Door het 
vertrek van meerdere Ouderraad leden zijn we hard op zoek naar nieuwe leden. Lijkt dit je 
leuk, wil je meer informatie of een keer een vergadering bijwonen? Neem dan contact met 
ons op via or@cbsdebrink.nl 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH8IwqOuNjqjA1pQgw9Wdl9YvzB-hCgkcZnUcuV_oUwqlQ_w/viewform?usp=sf_link
mailto:or@cbsdebrink.nl


 

 
 
Schoolshirts 
Het einde van het schooljaar komt in zicht, dat betekent ook dat alle activiteiten waarbij een 

schoolshirt gedragen moet worden voor dit schooljaar voorbij zijn. We ontvangen graag 

voor het einde van het schooljaar van iedereen de schoolshirts retour. Deze shirts 

mogen ingeleverd worden bij de eigen leerkracht van het kind. Dus in het geval van 

broertjes en zusjes allemaal apart bij eigen leerkracht inleveren. Op deze manier kunnen we 

zien of alles is ingeleverd.  Mocht er nog een volwassenshirt aanwezig zijn thuis, dan 

ontvangen wij deze ook graag voor het einde van dit schooljaar retour. 

 

Hartelijke groet,  

De ouderraad 

 

Trefwoordthema’s: Reizen 

De komende weken is het thema “Reizen” aan de beurt. We reizen wat af in ons dagelijks 
leven. We vliegen met gemak naar de andere kant van de wereld, terwijl we beseffen dat dit 
belastend is voor diezelfde wereld. De reis is een opvallend motief in sprookjes wereldwijd. 
Denk aan de reizen van Sinbad de Zeeman, Niels Holgersson en Klein Duimpje. Ook de 
verhalen in de grote religieuze tradities maken gebruik van de reis als motief. De joodse 
traditie begint met Abraham die op zoek gaat naar het Beloofde Land. Onderweg komt alles 
voorbij wat bij het leven hoort: liefde, pijn, trouw, strijd, leven en dood. Belangrijke 
inspiratiebron vormen de reisverhalen van Paulus. Paulus die op zijn reis van Jeruzalem naar 
Damascus wordt getroffen door een inzicht dat hem letterlijk verblindt en figuurlijk de ogen 
opent: het besef dat het geloof in Jezus op een nieuwe manier invulling geeft aan het joodse 
geloof. Paulus ontmoet christenen en leert hen kennen en waarderen. Hij gaat op reis door 
de landen rond de Middellandse Zee en probeert mensen te winnen voor het christelijk 
geloof. Daarbij moet hij dealen met mensen die anders denken en anders doen. Paulus is 
niet alleen geografisch in beweging, ook zijn geloof verandert en ontwikkelt zich. Geloven 
blijkt dynamisch te zijn! 
De laatste week kijken we terug: wat hebben we als groep het afgelopen schooljaar 
meegemaakt en geleerd? En we kijken al een beetje vooruit: wat zal het worden in een 
nieuwe groep en nieuwe meester of juf? En dan vakantie, misschien wel op reis? 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Brink 
 
 


