NIEUWSBRIEF augustus 2019
Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie achter de rug.
Het team van De Brink is alweer een week aan het werk, zodat we maandag goed
voorbereid alle kinderen kunnen verwelkomen.
Leuk om iedereen weer te ontmoeten.
Zo aan het begin van het jaar nog geen uitgebreide nieuwsbrief, maar wel een nieuwsbrief
met slingers.
We zijn blij te kunnen vertellen dat Femke Bosma (leerkracht groep 1) op vrijdag 26 juli
moeder is geworden van Flora.
Mama Femke, papa Ewoud en grote zus Felia: van harte gefeliciteerd!
En op vrijdag 23 augustus zijn Gert-Jan de Vos (leerkracht groep 8) en zijn vriendin Charissa
papa en mama geworden van Sophibelle. Van harte gefeliciteerd!
Fijn dat alles goed is. We wensen jullie ontzettend veel geluk!
Gert-Jan zal door de geboorte van Sophibelle komende week nog niet van start gaan.
De vervanging is voor een groot deel geregeld. Mirelle zal komende week veel in groep 8 te
vinden zijn.
De ouders/verzorgers met kinderen in groep 7 en 8 ontvangen hierover een apart bericht.

Niet genoemd in eerdere berichtgeving, maar Marga Riks zal dit schooljaar op maandag-,
dinsdag- en woensdagochtend op school aanwezig zijn voor ondersteuning in de onderbouw.
De informatieavond op maandag 9 september start gezamenlijk om 19.00 uur.
Er zijn om 19.30 uur en om 20.30 uur twee (dezelfde) informatierondes in de eigen groep
(tussendoor koffie/thee). Het maakt niet uit hoe laat u aanschuift.
Voor de kinderen in groep 2-3 en 3-4 geldt het volgende:
Om 19.30 uur is er informatie voor de groepen 2 en 4, om 20.30 voor groep 3.
Dit is voor een paar gezinnen vervelend, omdat zij alleen kinderen in groep 3 hebben en dus
een uur moeten wachten. Van harte uitgenodigd om op school te blijven, maar misschien is
even naar huis net zo fijn. Excuses voor dit ongemak.
Nog een fijn weekend en graag tot maandag.
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