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Het schooljaar 2018-2019 zit er bijna op. 
Er is door iedereen weer hard gewerkt. 
Fijn om vakantie te gaan vieren en weer lekker tot rust te komen. 
 
Groep 8  
Groep 8 heeft afscheid genomen. Door de erehaag geweest. Twee mooie shows opgevoerd. 
Een eindfeest met bowlen en een bbq gehad. Op kamp geweest. Het laatste stukje van het 
schooljaar stond bol van leuke activiteiten. 
Nog heel even terugkijken op de musical. Wat hebben de kinderen laten zien dat je door 
hard werken en inzet een topprestatie kunt leveren. Mooi om te zien dat de kinderen ook 
zichtbaar genoten van het succes. Het gevoel van met elkaar, als groep, bezig zijn. Iets wat 
niet geheel vanzelfsprekend was in deze klas. Met trots kunnen we zeggen dat we erg blij 
zijn hoe de musical en de eindavond is verlopen. 
 
Groep 8 is geen groep 8 meer. Het zijn nu bruggers, brugpiepers of hoe noem je deze 
jongeren tegenwoordig? Ze zijn weer de jonkies op school en gaan beginnen aan een nieuw 
avontuur. Wij laten ze als school gaan en hopen dat ze zich, samen met u als begeleider, 
ontwikkelen tot verstandige en ondernemende personen. Jonge mensen die de maatschappij 
een klein beetje mooier maken. 
 
Nu eerst genieten van de zomer. Een hele fijne vakantie.  
 
Van het team 
We hebben afgelopen week afscheid genomen van Annelies Kralendonk, Marijke van Dijk en 
Marja Aben. Ook via deze nieuwsbrief nogmaals enorm bedankt voor alles wat jullie voor De 
Brink en de kinderen betekend hebben. 
Na de vakantie hoopt Brian weer rustig van start te kunnen gaan. Hij zal in principe twee 
keer twee uur starten in de ondersteuning bij groep 8. 
De algemene directietaken zullen in eerste instantie door mij (Gert Broekhuizen) gedaan 
worden.  
Ik ben elke week drie dagdelen op school (maandagmorgen, dinsdagmiddag en 
donderdagmiddag). Als u vragen heeft dan kunt u mij op deze momenten op school vinden, 
maar bellen (0651907858) of mailen (gbroekhuizen@voilaleusden.nl) kan natuurlijk altijd. 
Alette Rond, directeur van de Taalschool en lid van het kwaliteitsteam van Voila, zal het 
team van De Brink onderwijsinhoudelijk ondersteunen. 
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De mails via info@cbsdebrink.nl komen bij Brian. Hij leest zijn mail dagelijks en stuurt deze 
indien nodig aan mij door. 
 
Overblijven 
Beste ouders, 
 
Naar aanleiding van mijn vorige brief hebben zich twee ouders gemeld, zodat we op 
maandag alle groepen over kunnen laten blijven. 
We zijn echter nog steeds op zoek naar meer overblijfkrachten. Weten hoe het werkt? Kom 
een keer langs voor informatie of kom het overblijfuurtje meelopen. U bent van harte 
welkom. 
 
Namens het hele overblijfteam wens ik iedereen een hele fijne en zonnige vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henny de Groot 
 
Informatieavond 
Maandagavond 9 september is er weer de start-informatie avond. 
Na een gezamenlijke begin om 19.00 uur krijgt u vanaf 19.30 uur informatie in de groep(en) 
van uw kind(eren). Meer informatie volgt, maar dan kan het vast in de agenda. 
 
Talenten Atelier 
De talentenateliers waren weer een groot succes. 
De kinderen hebben hun talenten laten zien en anderen hebben een nieuw talent ontdekt. 
Volgend schooljaar komen er weer nieuwe rondes. 

 

 

 
Het team van De Brink wenst iedereen een fijne vakantie. 
De kinderen zijn op maandagmorgen 2 september 2019 om 8.15 uur weer van harte 
welkom! Tot over 6 weken. 
 
Met een hartelijke groet van het team van De Brink 

mailto:info@cbsdebrink.nl

