
 

 

NIEUWSBRIEF november 2019 
 

Beste ouders, 
We maken ons op voor de decembermaand. Er gebeurt enorm veel in de 
school aan de voorbereidingen. Op dit moment straalt de Sinterklaasversiering 
ons al tegemoet, maar over twee weken zijn we Sinterklaas al bijna vergeten en zitten we 
helemaal in de kerstsfeer. Complimenten voor alle ouders, kinderen en collega’s die zoveel 
voor de school doen om het voor de kinderen tot een onvergetelijke feestmaand te maken. 
 
Uit het team 
Om het voor alle kinderen leuk te houden, zouden we het fijn vinden als uitnodigingen voor 
feestjes buiten school uitgedeeld zouden worden. 
 
Wat is het toch een heerlijk vak 
We zijn druk bezig met ‘The Leader in me’. Iedere leerling heeft een eigen taakje. In groep 
3/4 is zo’n taakje bijvoorbeeld het bijhouden van de datum op het bord. Als je gewoon 
doortelt, komen er wel eens wonderlijke data op het bord tevoorschijn… 

 
 
Kerstviering 
De voorbereidingen op het kerstfeest zijn al in volle gang. Onze kerstviering is dit jaar op 

donderdag 19 december: 

Het programma ziet er als volgt uit: 

16:45 – 17:00 inloop 

17:00 – 17:45 kinderen eten in de klas, ouders zijn op het plein 

17:45 – 18:00 lichtjesroute 

18:00 – 19:00 kerstviering 

Per gezin mogen er max. 2 personen mee naar de kerk.   

Voor kinderen van 0 - 4 jaar is er een oppas; aanmelden via: kvbinnendijk@cbsdebrink.nl 

 

Woensdag 18 december:  elk kind neemt een bord, beker en bestek mee naar school .  

Wie helpt mee?: 
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Dinsdag 10 december: school versieren vanaf 19.30 uur. 
Donderdag 19 december : aankleding plein van 15.00 uur - 17.00 uur 
Vrijdag 20 december: 8.30 uur kerstversiering opruimen. 
We zijn nog op zoek naar: 
*Vuurkorf met hout en iemand die zorgt dat er steeds iemand bij staat. 
*Warmhoudplaatje(s) voor de glühwein 
 
Kun je hier iets in betekenen? Meld je even bij Karin via kvbinnendijk@cbsdebrink.nl  
 
Plusklas groep 7/8 bouwt een echte escape room 
De voorbereidingen startten al voor de zomervakantie en afgelopen maand was het dan 
zover. Er is heel veel werk verzet, er zijn mooie doelen gesteld en eindelijk kon de 
escaperoom worden gepresenteerd aan klasgenoten en ouders.  
Fenne maakte het volgende verslag: 

 

Voorbereiding        
We hebben 6 weken geleerd over hoe een escaperoom eruit zou moeten zien en een verhaal 
bedacht. Dat was best lastig, want we kwamen de hele tijd met andere ideeën. We hadden 
al een onderwerp: pakketbezorger. Uiteindelijk hadden we het idee dat dieven goud hadden 
gestolen, die de pakketbezorgers moesten terug krijgen. Je moest puzzels oplossen en dan 
kreeg je een code. Dan kon je de politie bellen, die de dieven zou oppakken. Als die dieven 
dan waren opgepakt, had je je goud weer terug. 
 

De escaperoom      

mailto:kvbinnendijk@cbsdebrink.nl


 

De escape room hebben we gemaakt voor onze ouders, groep 7 en groep 8. Groep 7 en 
groep 8 hebben we in 3 groepen verdeeld. De 3 groepen waren als eerste. Dat waren een 
soort testjes. Onze klasgenoten mochten reacties geven, die we mee namen bij onze 
evaluatie. Bij de ouders moest alles perfect zijn. Dan pas was ons doel behaald. 
 

Wat heb ik geleerd?        
Je ontwikkelt je executieve functies met het werken aan deze opdracht. Plannen/ prioriteiten 
stellen, flexibel zijn (bijvoorbeeld als iets aangepast wordt, hoe ga je daar mee om?), 
concentratie, timemanagement (inschatten hoeveel tijd je nog hebt en hoeveel tijd dit werk 
kost), emotieregulatie (als je boos bent ga je dan mensen slaan of onderdruk je je 
emoties?),samenwerken, beslissingen nemen, organiseren, gedragsevaluatie,volgehouden 
aandacht en werkgeheugen. Dat hebben we heel veel gedaan.               

                                          
 
 
Nieuws uit de Ouderraad 
Terugblik  
Tijdens de Goede Doelen Week hebben de leerlingen zich dit jaar HART gemaakt voor 

Stichting Hartekind. En met succes! Ze haalden een recordbedrag op van maar liefst   

€ 1.921,47. Daniëlle van de Kletersteeg, vrijwilligster Stichting Hartekind en zelf moeder van 

een hartekindje, nam de cheque in ontvangst en was erg blij met het mooie eindbedrag. Alle 

hulpouders, leerkrachten en sponsoren bedankt voor deze geslaagde dag! 



 

 
 

Gruitopfrisser 

We hebben een nieuwe sponsor gevonden voor de gruitopfrisser. Lidl heeft het stokje 

overgenomen van Jumbo Van Wincoop en regelt dit jaar het groenten en fruit voor alle 

klassen. De eerste vitamineboost hebben ze afgelopen woensdag gehad, heerlijk!  

 

Sinterklaas Kapoentje 

Donderdag 5 december brengen Sint en Piet uiteraard ook een bezoekje aan onze school. 

Om 08.30u is er een groots onthaal op het schoolplein. Leuk als u even blijft kijken! Na de 

intocht gaan de kinderen naar hun klas en hebben ze pietengym of gaan ze surprises 

uitpakken. Deze staan op woensdag 4 december uitgestald op het plein, zodat de mooie en 

knappe kunstwerken 1 dag door iedereen te bewonderen zijn! Alle kinderen zijn op 5 

december om 12.00 uur uit!  

 

Kerst 

Donderdag 19 december vieren we kerst op school. Er valt al het een en ander over te lezen 

in deze nieuwsbrief. Binnenkort volgt er meer informatie via de mail.  

 

Komende activiteiten  

Sinterklaas:  donderdag 5 december 

Kerstviering:  donderdag 19 december  

 

Trefwoord thema: Geloven 

In een maand die begint met Sinterklaas en eindigt met Kerst ligt het thema ‘Geloven’ voor 

de hand. Wat betekent het eigenlijk als iemand zegt dat hij gelooft? En waarom is het 

waardevol om er met kinderen over te praten? Geloof en godsdienst lijken moeilijk te 

combineren met wat ‘de moderne samenleving’ genoemd wordt. Meten, tellen, exact weten, 

dat legt gewicht in de schaal: aan twijfel en onzekerheid durven we minder ruimte te geven. 

En toch vieren wereldwijd christenen en anderen ieder jaar Kerstmis. Een feest dat bol staat 

van woorden als hopen, verlangen en dromen. Welk houvast heeft het ons te bieden? Het 



 

tweeduizend jaar oude Bijbelse geboorteverhaal van Jezus helpt ons om dat te ontdekken. 

Je kunt je bij dit verhaal afvragen of het echt gebeurd is. Of het waar is van die engelen, van 

de volle herberg en van de herders in de nacht, toen en daar. Het thema ‘Geloven’ is echter 

meer dan een oefening in kritisch nadenken over wat je wel of niet kunt geloven in een 

ingewikkelde wereld van waarheid en fake news. Het gaat over het hier en nu en over 

onszelf. Durven we te geloven dat een toekomst van vrede en rechtvaardigheid mogelijk is? 

En geloven we dat ook de allerkleinste inzet een begin kan zijn? Dat een kind, een aardig 

gebaar, een glimlach en een vriendelijk woord de wereld al kunnen veranderen? Geloven in 

een toekomst van vrede wordt gedragen door vertrouwen in mensen en wat zij doen. Het 

Bijbelse geloven gaat nog een stap verder. Dat vertelt dat geloven in vrede ook iets is dat je 

soms wordt aangereikt en geschonken wordt. In dit thema leren de kinderen verschillende 

inhouden van geloven en ze ontdekken welke betekenis het woord voor hen kan hebben. In 

de onderbouw wordt verteld uit het prentenboek “Het besluit van de sneeuwuil”. Deze uil 

besluit dat kerst dit jaar niet doorgaat. Dat zorgt voor opschudding in het dierenbos. ‘Kun je 

dat zomaar geloven?’ vragen de dieren zich af. 

 

Ouderavond continurooster 

Nog even een herinnering: denk aan de ouderavond van komende maandag over de 

invoering van het continurooster. Heb je ook belangstelling om de avond bij te wonen? Vul 

dan even dit formuliertje in. Dan weten we op hoeveel mensen we ongeveer kunnen 

rekenen. Alvast bedankt! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Brink 
 
  

https://forms.gle/k6FXgz99dfm1boou5


 

Ingekomen: 
 
Beleef jouw sportiefste kerstvakantie ooit met Sportivun! 
Tussen Kerstmis en Oud & Nieuw een dag lang rennen, vliegen, springen en bovenal plezier 
hebben: hoe tof is dat! Speciaal voor alle sportievelingen organiseert Sportivun op vrijdag 27 
december een multi-sportdag in Sportcentrum Antares! 
Tijdens de multi-sportdag doe je alleen maar leuke dingen, zoals bubbelvoetbal, 
bunkertrefbal en levend Fortnite. Gaaf! Iedereen tussen de 4 en 10 jaar oud is welkom op de 
multi-sportdag. 
Wil jij erbij zijn? Ga dan snel naar de website van Sportivun voor alle 
info: www.sportivun.nl/kerstvakantie. 

 

 

http://www.sportivun.nl/kerstvakantie

