
 

 

NIEUWSBRIEF september 2020 
 

Beste ouders, 
We zijn weer begonnen. Voor groep 4 t/m 8 even wennen dat de lessen nu 
echt om 08:20 uur beginnen, maar het gaat prima. 
Voor groep 1 t/m 3 is het vreemd dat de ouders nog steeds niet mee de school 
in mogen. We verzamelen op het plein en gaan om 08:25 naar binnen. De kinderen lijken 
bijna niet beter te weten. Alle veranderingen wennen, maar het voelt vreemd om geen 
ouders in de school te zien. 
 
Welkom 
Bij de start van het schooljaar is ook weer een aantal nieuwe leerlingen gestart. 
Nare en Oliver zijn in groep 3 begonnen. Riano in groep 4. En Naomi en Silke in groep 7. 
Daarnaast is Vesper deze maand vier jaar oud geworden en dus gestart in groep 1. 
Gezellig om jullie erbij te hebben. Heel veel plezier en succes op De Brink. 
 
Uit het team 
Het herstel van Ingrid gaat voorspoedig. Ze is nu al drie keer in de week een paar uur op 
school en bouwt dat vlot uit. 
Tot de herfstvakantie zijn Nicole en Hobbe de leerkrachten voor groep 2/3 en voert Ingrid 
allerlei extra werkzaamheden met de kinderen uit. Uiteraard is ze ook vaak in de groep. 
 
Inloopkwartier 
Het inloopkwartier van komende maandag komt te vervallen. Door de corona-maatregelen is 
het nog steeds niet toegestaan om ouders in de school te laten, tenzij op uitdrukkelijke 
uitnodiging, zoals bij de kennismakingsgesprekken. 
 
Ouderavonden 
De ouderavonden zijn achter de rug. Digitaal weliswaar, maar toch even kennismaken met 
de leerkrachten. Leuk om elkaar via de Meet gezien te hebben. Mochten er naar aanleiding 
van de Meet of de presentatie toch nog vragen zijn, neem dan even contact op met de 
leerkracht. 
 

Kennismakingsgesprekken 

Net als ieder jaar voeren we kennismakingsgesprekken. Zowel de ouders als de leerling zijn 

uitgenodigd. We vertrouwen erop dat jullie de afspraak alleen door laten gaan als jullie 

volledig klachtenvrij zijn. Heb je wel klachten? Neem even contact op met de leerkracht om 

de afspraak te verzetten of digitaal plaats te laten vinden. 

 

Strategisch Beleidsplan Voila 2020-2025 

Komende woensdag is er een studiedag voor alle Voila-scholen. We bespreken dan het 

strategisch beleidsplan van het bestuur en de vertaling ervan naar ons eigen schoolplan. 



 

Ieder bestuur en iedere school maakt iedere 4 á 5 jaar een nieuw plan voor de komende 

periode. Daarin wordt de koers in grote lijnen weergegeven. 

 

The leader in me 

In de eerste weken van het schooljaar hebben we een 7-wekenplan. Iedere week wordt één 

van de 7 gewoonten weer even onder de aandacht gebracht. 

Komende week is de vijfde week, dus gewoonte 5 is aan de orde. Weten jullie welke 

gewoonte dat is? Vraag het komende week gerust aan de kinderen als je het zelf nog niet 

helemaal paraat hebt. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

In de week na de herfstvakantie (de week van 26 oktober) voeren we weer het tweejaarlijks 

tevredenheidsonderzoek uit. Dat zouden we afgelopen maart al gedaan hebben, maar werd 

door corona uitgesteld. 

Aan de ouders, medewerkers en kinderen (uit groep 6, 7 en 8) worden vragen voorgelegd 

over de school. We hopen dat jullie de vragenlijst weer in zouden willen vullen. De uitslag is 

voor ons erg waardevol en bepaalt mede onze speerpunten voor de komende periode. 

Op 26 oktober ontvang je een mailtje met de link naar het tevredenheidsonderzoek. Het is 

(voor de ‘ervaren’ ouders) dezelfde vragenlijst als de afgelopen keren. 

Mogen we op jullie medewerking rekenen? 

 

Lessen Scholen in de kunst 

Voor de lessen cultuuronderwijs krijgen we ondersteuning van de organisatie Scholen in de 

kunst. Deze periode is Marijke vanuit deze organisatie met groep 6/7 en 8 aan de gang met 

beeldende vorming. Afgelopen weken hebben de kinderen met speksteen gewerkt en in de 

komende periode gaan ze figuurzagen. 

Alle groepen krijgen op enig moment in het schooljaar les van Marijke op dit vakgebied. Dit 

is een aanvulling op de lessen die de eigen leerkrachten al geven. 

 

Van de Ouderraad 

Het is misschien een tijdje stil geweest vanuit de OR, maar dat betekent niet dat we stil 

hebben gezeten. Een terug- en vooruitblik:  

 

Musical Groep 8  

De leerlingen van groep 8 hebben net als ieder jaar hun schooltijd op De Brink afgesloten 

met een musical. Samen met De Rossenberg en Het Christal is er geïnvesteerd in nieuwe 

apparatuur voor licht en geluid en dat maakte de musical nóg spectaculairder! Door de 

coronamaatregelen was een groot publiek in school helaas niet mogelijk. Maar daar is een 

oplossing voor bedacht: opa’s, oma’s, broers en zussen konden via een livestream thuis op 

de bank live meekijken of de musical via YouTube terugkijken. Ruim 300 mensen hebben 

van dit mooie alternatief gebruik gemaakt en op afstand genoten van het afscheid van groep 

8. En omdat de apparatuur er toch nog stond, hebben alle klassen het schooljaar swingend 

afgesloten met een disco!  



 

 

Afscheid Nancy en Martine  

Aan het einde van het schooljaar hebben Nancy Brouwer en Martine Vringer afscheid 

genomen van de OR. Ze hebben zich allebei heel wat jaren ingezet als lid van de Ouderraad 

en veel leuke activiteiten georganiseerd voor De Brink. We willen ze ook hier nog even in het 

zonnetje zetten en bedanken voor alles wat ze hebben gedaan!  

 

Schoolfotograaf  

Vorige week zijn alle kinderen op de foto gezet door fotograaf Marijn. Binnenkort krijgen ze 

via hun meester of juf een kaartje met een unieke code, waarmee je de foto’s kan bekijken 

én bestellen op schoolfotograaf.nl.  

 

De Kinderboekenweek  

Van 30 september t/m 11 oktober is de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘En toen…’ 

en gaan de leerlingen terug in de tijd. Zo duiken ze de geschiedenis in tijdens een speurtocht 

door de school en brengen de leerlingen aan het einde van de Kinderboekenweek de 

geschiedenis tot leven bij de schoolvoorstelling in de gymzaal, waar alle klassen een 

optreden geven. Er is geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken! 

Voor iedere klas mag er een nieuw boek worden besteld passend binnen het thema ‘En 

toen…’. Ook de Zwerfboekenkast is weer aangevuld en kan worden gebruikt door de 

kinderen om een eigen boek om te ruilen voor een boek uit de kast. Neem een boek mee 

van thuis dat niet meer wordt gelezen, maar nog wel leuk (en netjes) is voor andere 

kinderen op school. Zet het in de Zwerfboekenkast en kies een boek uit die je zelf graag wilt 

lezen. Als je ‘m uit hebt, kun je weer opnieuw ruilen! De Zwerfboekenkast blijft ook na de 

Kinderboekenweek op school staan.   

Voor wie thuis alvast de danspasje wil oefenen van het themalied ‘En toen…’ dat Kinderen 

voor Kinderen speciaal voor de Kinderboekenweek heeft uitgebracht, hier de videoclip: 

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM. Er wordt tijdens de Kinderboekenweek 

zeker op dit nummer gedanst op school! 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Brink 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM
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