NIEUWSBRIEF november 2020
Beste ouders,
De decembermaand staat voor de deur. Die wordt echt anders dan we
gewend zijn. Zowel thuis als op school. De voorbereidingen voor het
Sinterklaas- en kerstfeest op school zijn al maanden bezig. Rode draad bij beide
feesten is het voorkomen van besmettingen en daarnaast ook het nog steeds geldende
verbod voor ouders om in de school te komen. Maar natuurlijk willen we wél een gezellig en
fijn feest voor alle kinderen organiseren. Daar ligt best een uitdaging. Ik wil daarom beide
commissies complimenteren met hun vindingrijkheid en creativiteit. Ondanks de
voorschriften ben ik ervan overtuigd dat het ook dit jaar een fijne maand gaat worden.
Ik hoop dat het voor jullie thuis ook een fijne maand gaat worden. Blijf gezond!
Welkom
Rixt en Robin zijn afgelopen maand vier jaar geworden en zijn gestart in groep 1. Gezellig
om jullie erbij te hebben!
Uit het team
Afgelopen maand was wel heel bijzonder: in korte tijd werden
drie collega’s oma:
Op 8 november werd Margaret oma van kleinzoon Frenkie.
Op 11 november werd Ingrid oma van kleinzoon Fender en
op 21 november werd Nannie oma van kleinzoon Bram.
Viering Sinterklaas
De viering van het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december zal
eindigen om 12:30 uur. Alle kinderen zijn dus ’s middags vrij.
Vrijdag 18 december
Op de laatste dag voor de kerstvakantie stoppen we traditioneel ook wat eerder: alle
kinderen zijn dan om 12:00 uur vrij.
Kerstfeest 2020 op De Brink
Het thema voor het kerstfeest is: Op tijd voor het lichtfeest.

De komende tijd zijn er op weg naar het lichtfeest een aantal activiteiten; voor de kinderen,
voor het gezin en voor de bewoners in het Woonzorgcentrum ‘t Hamersveld.

Doe mee aan de kerst-sterren-tocht
Een activiteit voor het hele gezin. Van maandag 7 december t/m woensdag 16 december.
Gezellig samen wandelen door de wijk Het Hamersveld op zoek naar 11 sterren.
De sterren staan te stralen in 11 voortuinen, verspreid in de wijk. Er is geen vaste
wandelroute. Elke wandelroute is goed.
Er is geen verplichting om mee te doen. Meedoen aan de sterrentocht is een eigen keuze.
Op maandag 7 december krijgt elk gezin nog een Parro bericht. Dan wordt iedereen nog
even herinnerd aan de mogelijkheid om mee te doen aan de kerst-sterren-tocht en ook
wordt er een plattegrond van de wijk meegestuurd, zodat duidelijk is waar de sterrentocht is
uitgezet.
Bij de start van de wandeling is het verstandig om pen en papier mee te nemen.
Op elke ster staat nl. een nummer en een woord. Als alle sterren gevonden zijn en de
woorden in de goede volgorde (vandaar de nummers) zijn gezet, komt er een kerstgedachte
te voorschijn.
Schrijf de kerstgedachte op een kerstkaart en lever de kerstkaart op school in, voor 12.00
uur woensdagmiddag 16 december. Er komt een speciale “kerst” postbus in school te staan.
Vergeet niet de familienaam op de kaart erbij te schrijven. Per gezin mag er maar één
kerstkaart (met kerstgedachte) ingeleverd worden.
Uit de ingeleverde kerstkaarten worden 3 kerstkaarten getrokken.
Er zijn nl. 3 prijsjes te verdelen. Voor de winnende families is er een leuk gezelschapsspel.
Tijdens het kerstfeest op school wordt bekend gemaakt welke families in de prijzen zijn
gevallen.
Aandacht voor de bewoners van Woonzorgcentrum ‘t Hamersveld
Een activiteit om de bewoners van het Woonzorgcentrum een klein lichtpuntje te bezorgen.
Met elkaar ervoor zorgen dat de 75 bewoners verrast gaan worden met een kleine
kerstattentie.
Als elk “Brink”gezin een doosje kerst chocolade of een pakje kerstkransjes feestelijk inpakt
en op school inlevert in de speciale kerstdoos, dan zorgen de kinderen uit alle groepen op
school nog voor een mooi knutselwerkje en een kerstkaart.
Alle pakketjes (chocolade/kerstkransjes, knutselwerkje en kaart) worden op donderdag 17
december door de kinderen van de groepen 1 en 2 naar het Woonzorgcentrum gebracht. Zij
worden daar in de tuin ontvangen en zullen ook kerstliedjes gaan zingen.
Het kerstfeest op school
Op woensdag 16 december worden de kinderen op school uitgenodigd om samen het
kerstfeest te vieren.
Om 17.50 uur worden de kinderen op een feestelijk, versierd schoolplein opgewacht door
de juffen en meesters. Zij staan daar klaar om de kinderen van hun groep te ontvangen.
De juffen van groep 1/2 en 2/3 staan vooraan op het plein, bij de ingang bij het hek. Met
elkaar gaat elke groep naar binnen.

Het kerstfeest is anders van opzet dan in voorgaande jaren. Dit jaar geen gezamenlijke
kerstviering; niet met kinderen en niet met ouders. Dat gaat helaas niet.
Het kerstfeest bestaat dit jaar uit 2 mini-kerst-workshops en de viering van het kerstfeest in
de eigen groep. Tijdens de mini-kerst-workshop zijn alle kinderen bezig met het maken van
kerstversieringen.
Het kerstfeest eindigt om 19.30 uur. Vanaf die tijd gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 de
groepen langs om hun broertjes/zusjes op te halen. Alle kinderen uit één gezin gaan
tegelijkertijd met elkaar naar beneden. Zij gaan dan naar de plek waar hun ouders staan te
wachten. Het is wel belangrijk om vooraf daar met de kinderen een goede afspraak over te
maken, zodat ze weten waar hun ouders staan.
Alle andere kinderen uit groep 1 t/m 4 gaan met de leerkracht(en) naar beneden. Zij zien
erop toe dat alle kinderen weer bij hun ouders komen.
Een paar aandachtspuntjes
 Bij het kerstfeest 2020 is geen buffet voor de kinderen. Alle kinderen moeten dus
gewoon thuis eten. Tijdens het kerstfeest op school krijgen de kinderen wel iets te
drinken en een lekkernij om te eten.
 Ouders mogen alleen naar school komen om hun kind te brengen en op te halen. Het
is spijtig, maar dit jaar geen gezellig samenzijn met ouders in school of op het
schoolplein.
 Voor het kerstfeest zijn er veel glazen potten nodig. Potten van allerlei formaat,
zonder deksel. De schoongemaakte glazen potten (ook graag het etiket eraf) mogen
bij groep 1/2 ingeleverd worden.
 Donderdag 17 december worden de kinderen weer op de gewone tijd op school
verwacht, maar voor de jongste kinderen uit groep 1 en 2 (die misschien een beetje
extra rust nodig hebben) is er een inloop tot 9.30 uur. Het is wel nodig dat ouders dit
van te voren even doorgeven aan de leerkracht.
De kerstcommissie
namens de ouders: Alex, Lieske, Sonja, Wendy
namens het team: Henny, Marcolien, Margaret
Kauwgom
We zien in school steeds meer kinderen met kauwgom lopen. Na het aanvankelijk
‘oogluikend’ toe te hebben gestaan, kiezen we er nu toch voor om het niet toe te staan.
Mogen we jullie vragen om de kinderen geen kauwgom mee te geven naar school? Ook niet
voor in de pauzes of bij de lunch? Alvast bedankt!
Postbus vervalt
Wij gebruiken een postbus als postadres. Dat stamt nog uit de tijd dat we in het oude
gebouw zaten en geen brievenbus hadden.
Met ingang van maart 2021 zal onze postbus vervallen. In dit gebouw hebben we een eigen
brievenbus en alle post mag dus gewoon naar ons adres: De Biezenkamp 290.

Van de Ouderraad
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest op 4 december is in volle gang. De school is
feestelijk versierd en kleuters hebben al digitale bingo gespeeld met de Sint!
Donderdag heeft de hele school zijn/haar schoen mogen zetten en vrijdag hebben ze
allemaal kunnen genieten van iets lekkers.
Wij hopen er een leuk feest van te maken 4 december!
Namens de Ouderraad
The leader in me
We zijn inmiddels in alle groepen aan het werk met gewoonte 3:

Belangrijke zaken eerst

Termen die we in de diverse groepen bespreken zijn ‘plannen’,
‘belangrijk’ en ‘afleiders’.
Van alle gewoonten is dit misschien wel de lastigste. Waarom?
Omdat we allemaal geneigd zijn om dat wat dringend is of juist
gemakkelijk is, voor te laten gaan. Het is ook niet gemakkelijk
om belangrijke zaken eerst te doen. Maar wel verstandig.
Daarnaast houd je vaak meer tijd over dan je denkt.
Voorbeelden:
 Wat zijn jouw belangrijke taken of verantwoordelijkheden? Je bed opmaken?
Huiswerk maken? De vuilnisbak buiten zetten? Praat erover met je vader of moeder;
 Als je thuiskomt van het sporten, ruim je eerst je spullen op voordat je gaat relaxen;
 Morgen verras je je vader en/of moeder en doe je jouw aandeel in het huishouden
zonder dat ze erom hoeven te vragen;
 Bedenk iets wat je al een hele tijd voor je uitschuift, zoals bijvoorbeeld je kamer
opruimen… Doe het nu meteen!
Op school maken we in de bovenbouw ook de koppeling met het werken met de weektaak.
Waar begin je mee?
Tevredenheidsonderzoek
Alle ouders die hebben deelgenomen: bedankt.
Ik ga de gegeven antwoorden bestuderen en zal in de volgende nieuwsbrief verslag doen
van de uitkomsten. Jullie antwoorden zijn een waardevolle bijdrage voor de stappen die we
in het nieuwe schoolplan gaan zetten.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Brink

