
 

 

NIEUWSBRIEF juli 2020 
 

Beste ouders, 
De laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Waarschijnlijk één van de meest  
vreemd verlopen schooljaren, voor zover ik het me kan herinneren. Gek om zo’n  
lange tijd geen kinderen in de school gehad te hebben. En wat voelde het goed 
toen ze er wel weer waren. Eigenlijk kwam dan toch al snel het einde van het schooljaar in 
zicht. Met alle drukte die daar weer bij hoort: toetsen, rapporten, uitkijken naar het nieuwe 
schooljaar. En natuurlijk het afscheid van groep 8. Voor het eerst sinds we in ons nieuwe 
gebouw zitten, hebben alle drie de groepen 8 dezelfde musical ingestudeerd. We konden 
veel samenwerken met dezelfde decors en natuurlijk wat tips uitwisselen. Leuk om te zien! 
En dan tot slot de afsluiting van het schooljaar. Afscheid nemen van de juf of meester en 
uitkijken naar het nieuwe schooljaar. Fijn om te merken dat veel kinderen mooie vorderingen 
hebben laten zien. Jullie hebben dat ook in portfolio’s terug kunnen zien. 
Na deze week maar even uitstuiteren en lekker genieten van de vakantie. Geniet er samen 
van en dan zien we elkaar in het nieuwe schooljaar weer! 
 
Afscheid 
Aan het eind van het jaar nemen we weer afscheid van een aantal kinderen. Allereerst van 
Jaden en Jeromiah. Zij gaan naar Hoogland en hebben daar een leuke school gevonden. 
Heel veel plezier en succes daar, mannen! 
En natuurlijk nemen we afscheid van groep 8. Wat een gek idee om jullie niet meer in school 
te zien lopen. 
Dus beste Laurien, Martijn, Nikki, Roos, Mick, Fien, Fleur, Olav, Eline, Fenne, Mike, Stefanie, 
Jaron, Line, Lina, Madelief, Nienke, Bas, Boudewijn, Marlinde, Ivan, Sam, Naud, Katinka, 
Angela en Anna – bedankt voor jullie gezelligheid in de school. We wensen jullie heel veel 
plezier en succes op jullie nieuwe school! Maar eerst lekker genieten van de vakantie! 
En ouders: bedankt voor het jarenlange vertrouwen in De Brink. We hebben ervan genoten 
om met jullie kinderen te mogen werken! 
 
Uit het team 
Ook de openstaande dinsdagen in de formatie zijn ingevuld. 
Groep 6/7 krijgt op de dinsdagen Margriet Magermans als leerkracht. Zij heeft al eerder bij 
ons op school ingevallen en is al behoorlijk bekend bij ons. 
Groep 8 zal op de dinsdagen les krijgen van Francien en Brian. 
 
Einde schooljaar 
Dit schooljaar loopt tot en met komende vrijdag. Om 12:00 uur zijn alle 176 kinderen vrij en 
kunnen we lekker gaan genieten van een welverdiende vakantie. 
 



 

Een berichtje van Marga 

 
Nog een paar dagen werken en dan ga ik echt met pensioen! 
Wat zal ik het onderwijs, mijn collega’s, maar vooral de kinderen missen! 
Op woensdag 8 juli heb ik officieel afscheid genomen van de kinderen en mijn collega’s. 
Ik heb heel veel kaartjes en presentjes van ouders en kinderen gekregen! Wat een 
verrassing! Heel erg bedankt! 
Met veel plezier heb ik op “De Brink” gewerkt. Het is een fijne school! 
Ik zal vast nog heel vaak aan de kinderen en hun ouders en mijn collega’s terug denken. 
 
Hartelijke groeten, 
Marga 
 
Start schooljaar 
In de brief over de formatie schreef ik dat we na de zomervakantie op 31 augustus om 
08:30 weer beginnen. Dat was niet helemaal volledig. Zoals jullie weten worden de 
schooltijden volgend jaar: 
Groep 1 t/m 3: 08:30-14:00 uur 
Groep 4 t/m 8: 08:20-14:00 uur 
De deuren gaan dan om 08:10 open. Tot na de vakantie! 
 

Jaarverslag 2019 online van Stichting Voila 

Het jaarverslag 2019 van Voila is gepubliceerd op www.voilaleusden.nl. We hebben een 

beknopt Publieksverslag 2019, waarin u kunt doorklikken naar meer uitgebreide 

informatie. U kunt ook meteen kiezen voor de uitgebreide versie van het bestuursverslag en 

de jaarrekening. Kijk daarvoor op onze startpagina: START 2019 JAARVERSLAGEN. We 

wensen u veel leesplezier. 

 

Strategisch Beleidsplan Voila 2020-2025 

De afgelopen maanden hebben wij verder gewerkt aan de meerjarenstrategie van Voila. Er 

www.voilaleusden.nl
http://voila.voilamagazine.nl/books/jegs
http://voila.voilamagazine.nl/books/saka


 

zijn diverse ‘thematafels’ georganiseerd waarbij medewerkers, ouders en andere partners 

gericht zijn uitgenodigd om over verschillende strategische thema’s mee te denken. Mede 

dankzij de input van alle betrokkenen ligt er nu een Strategisch Beleidsplan Voila 2020-2025 

waar we trots op zijn. De GMR is het met ons eens en heeft een positief advies afgegeven. 

Er ligt een mooie basis van waaruit we de komende jaren verder zullen bouwen. Na de 

zomer informeren we u verder middels een publieksversie van het strategisch beleidsplan 

Voila, dat nog in de maak is. Tijdens de Voilabrede studiedag op 30 september a.s. maken 

we met alle scholen een gezamenlijke start. Daarna gaan de scholen aan de slag met hun 

(meerjaren)schoolplan. Wordt vervolgd! 

 

Swim Experience 

Een berichtje van het team van De Octopus: 

De leerlingen van de basisscholen waren zo lekker bezig met hun lessen van de Swim 

Experience in zwembad Octopus, totdat Covid-19 toesloeg. Scholen dicht, zwembaden dicht, 

bedrijven dicht. Een bijzondere tijd brak aan, voor ons allemaal. 

 

Thuis schoolwerk doen kon wel. Thuis zwemles…….. dat kan nu ook! Onze gedachte: ‘Als de 

kinderen niet naar ons kunnen komen, gaan wij naar de kinderen toe’. Wij hebben een 

speciale les voor ze gemaakt. Met 2 thema’s die wel op het programma stonden, maar door 

de crisis niet aan bod zijn gekomen: Snorkelen en de Bootjesrace. Heel actueel nu de 

schoolvakantie voor de deur staat! Leuk om zelf te oefenen, met broertjes en zusjes en 

vriendjes en vriendinnetjes, want de Swim Experience is leuk en leerzaam voor iedereen! 

 

Juf Liesbeth geeft les aan Dean, Marijn, Puck en Olivia van groep 5 tot en met 8. 

Badmeester Bart doet ook mee en hij kan nog heel veel leren J 

 

Kijk zelf! Je kunt deze link gebruiken. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Brink 

 

Caroline, Karin, Nannie, Mike, Job, Femke, Mohamedi, Gert, Adrie, Mirjam, Henny, Marcolien, 

Amanda, Mirelle, Margaret, Marga, Gaby, Brian, Ingrid, Gert-Jan, Chieni en Francien. 

  

https://sro.nl/zwembad-octopus/agenda/swim-experience-snorkelen-en-bootjesrace/
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