NIEUWSBRIEF oktober 2020
Beste ouders,
Het schooljaar vordert al aardig. Achter de schermen zijn we volop bezig met
voorbereidingen op de decembermaand. Om begrijpelijke redenen zal dat er dit
jaar anders dan anders uit komen te zien. We houden rekening met wat NIET kan,
maar zoeken ook naar wat er juist WEL kan. Natuurlijk informeren we jullie tijdig over de
activiteiten die we organiseren.
We merken dat we in deze tijd een aantal kinderen wat langere tijd op school moeten
missen. Een quarantaineperiode duurt immers 10 dagen. We doen ons best om met iedereen
zo goed mogelijk contact te houden en het onderwijs door te laten gaan. Zoals altijd geldt:
voel je vrij om contact op te nemen met de leerkracht als je vragen hebt.
Welkom
Olivia, Casper en Faye zijn afgelopen maand vier jaar oud geworden. Ze zijn gestart in groep
1. Leuk om jullie erbij te hebben! Veel plezier en succes!
Uit het team
In groep 2/3 is Ingrid al weer helemaal het bekende gezicht. Sinds de herfstvakantie geeft
zij alle lessen. Dat gaat erg goed. Toch is het fijn om er nog even iemand extra bij te
hebben, wat het rond lopen betreft. Dus ook in de komende periode is er nog een tweede
leerkracht in de groep aanwezig, maar in principe geeft Ingrid de lessen.
De invalperiode van Hobbe is voorbij. Hij is vanaf komende week werkzaam op een collegaschool. Fijn dat hij veel met Ingrid voor de groep heeft kunnen betekenen.
Toestemming beeldmateriaal
Enige tijd geleden hebben we alle ouders gevraagd hun privacy-instellingen te checken.
Je checkt daarbij of je toestemming geeft of je kind herkenbaar in beeld mag op
beeldmateriaal dat we bv. via Parro versturen.
Alle ouders die het al ingesteld hebben, of gecheckt hebben: bedankt.
Ik zie dat nog niet alle ouders eraan toegekomen zijn. Zouden jullie het uiterlijk 13
november ingevuld willen hebben?

Hoe werkt het ook alweer?
De school heeft toestemming nodig om beeldmateriaal te delen.
Dit kun je doen via de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

Open de app Parro
Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
Tik op Privacy-voorkeuren.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.

De school is vanuit de AVG verplicht ouders jaarlijks te attenderen op de mogelijkheid om de
instellingen te wijzigen.
Gezonde school
Weet iedereen nog dat we in ieder geval de woensdag als Gruitdag in school hanteren? Het
liefst iedere schooldag, maar IN IEDER GEVAL de woensdag krijgen de kinderen fruit mee
naar school als ‘tien-uurtje’.
Nu we met het continurooster werken is het natuurlijk ook fijn om aan een gezonde lunch te
denken.
Strategisch Beleidsplan Voila 2020-2025
Hierbij maken we jullie graag deelgenoot van de Publieksversie SBP van ons gezamenlijk
strategisch beleidsplan 2020-2025 Voila! ...dit is de bedoeling. Veel mensen zijn betrokken
geweest bij de ontwikkeling hiervan. Leerkrachten, ouders, bestaande relaties, nieuwe
relaties, College van Bestuur, directeuren en ook kinderen hebben meegewerkt. We zijn trots
op het resultaat. In dit plan staat beschreven waar wij als Voila met alle scholen aan willen
werken de komende jaren en hoe we dit plan -samen met ouders en onze partners- tot leven
willen brengen. Tijdens onze Voilabrede studiedag op 30 september jl. hebben we hier een
eerste start mee gemaakt. De komende maanden maken wij de vertaalslag naar onze eigen
school en werken dit uit in een nieuw (meerjaren)schoolplan.
The leader in me
Alle 7 gewoonten zijn in de afgelopen periode in iedere groep aan de orde gekomen. Nu
gaan we de verdieping in. We starten met gewoonte 1 (en jullie weten nu natuurlijk ook dat
dat ‘Wees proactief’ is). Bij iedere gewoonte horen bepaalde sleutelbegrippen. De term ‘cirkel
van invloed’ is er daar één van. Vraag er gerust eens naar.
Binnen onze school wordt de voortgang van The leader in me bewaakt door een zogenaamd
Lighthouseteam. Zij initiëren activiteiten, voeren gesprekken met collega’s en checken of
alles loopt zoals het bedacht is.
Dit jaar bestaat het Lighthouseteam uit Francien, Mirjam, Femke en Brian. Heb je vragen aan
het Lighthouseteam? Stel ze gerust.
Tevredenheidsonderzoek
Op dit moment kan het tevredenheidsonderzoek ingevuld worden.
Afgelopen maandag heb je daarvoor een uitnodiging per mail gehad.
Alle ouders die ‘m al hebben ingevuld: heel erg bedankt.
Alle overige ouders: zouden jullie ‘m deze week nog willen invullen? Jullie zouden ons er
enorm mee helpen.
Studenten
Onze school is een partnerschool van de Marnix Academie. Dat is de lerarenopleiding in
Utrecht.
Ook bieden wij stagiaires van MBO-opleiding onderwijsassistent vaak een stageplek.
In iedere groep is een student aanwezig voor één of meerdere dagen. De diverse studenten
zullen zichzelf via Parro binnenkort aan jullie voorstellen, voor zover dat nog niet gebeurd is.
Van de Ouderraad
We hebben een geslaagde Kinderboekenweek 2020 achter de rug. Alle klassen zijn tijdens

de week bezig geweest met het bedenken en repeteren van een dansje, verhaaltje, gedicht,
toneelstuk of liedje binnen het thema ‘En toen…’. Op de donderdag voor de herfstvakantie
hebben ze voor elkaar opgetreden tijdens een voorstelling die Groep 8 had gecoördineerd.
We kijken nu hoe we binnen de COVID-maatregelen ook een leuke Sinterklaas en Kerst
kunnen organiseren voor de leerlingen. Voor op de kalender: de kerstviering op school is
i.v.m. de spreiding van de drie scholen voor de Brink verplaatst naar woensdag 16
december.
En dan ook nog goed om te weten dat de Goeden Doelen Week is doorgeschoven naar
maart, omdat het de komende maanden toch al druk is met feestdagen. Dat betekent dat de
kinderen dit jaar geen zakken pepernoten meekrijgen om te verkopen.
Nieuws uit de medezeggenschapsraad (MR)
Tijdens de ouderavond in september kregen voorgaande jaren ouders de belangrijkste
informatie over de MR te horen. Dit schooljaar was er geen gezamenlijke ouderavond op
school. Daarom brengen we jullie graag via deze nieuwsbrief op de hoogte van de
activiteiten van de MR.

MR van De Brink
Elke school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Een MR
bestaat uit een groep ouders (oudergeleding) en een groep personeelsleden
(personeelsgeleding).
Leden van de MR denken mee met het beleid dat door de school wordt gemaakt en
behartigen de belangen van hun achterban. De schoolleiding informeert en/of raadpleegt de
MR voordat de belangrijkste besluiten binnen een school genomen worden. In sommige
situaties moet de MR instemmen met voorgenomen besluiten. Zo heeft de MR advies- en
instemmingsrecht over zaken, zoals: schooltijden, schoolplan, formatieplan,
benoemingsbeleid en arbowetgeving.
De leden van de oudergeleding zijn: Minke Pietersma (ouder van Menthe en Jilles), Hannah
Verhoeff (ouder van Thom en Chris), Rieke Gorter (ouder van Hilde, Laurens, Judith)
De leden van de personeelsgeleding zijn: Nannie Bleijerveld (intern begeleider), Gert-Jan de
Vos (groepsleerkracht) en Margaret Mei (groepsleerkracht)

Terug- en vooruitblik

Afgelopen schooljaar stonden de vergaderingen naast de jaarlijks terugkerende thema’s
vooral in het teken van de overgang naar het continurooster en het beleid rondom corona.
Eind juni nam Hester Seton (voorzitter van de MR) afscheid. Hester is al jaren een betrokken
en actieve ouder bij De Brink. Dank je wel voor alles wat je hebt gedaan, Hester! Minke
neemt het voorzittersstokje van haar over.
Komend schooljaar zal in het teken staan van het opstellen van het schoolplan van De Brink.
Iedere Voila-school stelt dit schooljaar op basis van het Strategisch Beleidsplan 2020 - 2025
van Voila een eigen schoolplan op. Als MR denken wij actief mee met dit plan, want
uiteindelijk moet de MR instemmen met het nieuwe plan. De MR vergadert ongeveer eens in
de twee maanden. De vergaderdata voor het komende schooljaar staan in de
schoolkalender. Alle notulen van de vergaderingen worden gedeeld op de website van De
Brink. Voor vragen, opmerkingen en ideeën is de MR te bereiken via mr@cbsdebrink.nl.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Brink
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