NIEUWSBRIEF december 2020
Beste ouders,
En toen was daar opeens de lockdown. Wie mij maandagochtend gevraagd zou hebben of
de basisscholen ook dicht zouden gaan, zou ik absoluut ‘nee’ geantwoord hebben. Hoe
anders was de werkelijkheid een paar uur later. Het is allemaal verklaarbaar en begrijpelijk,
maar het kwam erg onverwacht.
Dat was dus weer snel schakelen en gelukkig zijn we op school al een heel eind. De
ervaringen van de vorige thuiswerkperiode helpen ons om nu weer snel alles in te kunnen
richten.
Maar niet alleen voor de scholen is het schakelen, ook voor alle ouders die nu in een heel
andere werkelijkheid staan met de kinderen alle dagen thuis. Gezellig in de kerstvakantie,
maar wellicht iets minder praktisch als je (thuis) moet werken.
We wensen jullie – ondanks de bizarre situatie waar we in zitten – fijne feestdagen en een
goed en gelukkig 2021. Blijf gezond!
Caroline, Karin, Nannie, Mike, Femke, Mohamedi, Adrie, Mirjam, Henny, Marcolien, Amanda,
Mirelle, Margaret, Gaby, Ingrid, Gert-Jan, Chieni, Francien en Brian.
Kerstboodschap College van Bestuur
Onze bestuurder, Akke Wiersma, heeft een kerstboodschap opgenomen voor alle ouders (en
medewerkers) van Voila.
Het filmpje met de kerstboodschap is via deze link te zien.
Welkom
Elissa werd 3 december 4 jaar oud en is daarom gestart bij ons op school. Fijn dat je er
bent, Elissa!
Parro
In de periode van het thuiswerken stellen we Parro open voor alle ouders om contact op te
nemen met de leerkracht. Dit doen we in eerste instantie als pilot.
Onze voorkeur is om de communicatie per mail te laten verlopen, maar soms zijn er
berichten die iets dringender zijn. Je kunt dan via Parro contact leggen met de leerkracht.
Het werkt als appen.
Voor de groepen 1-3 was deze functie al beschikbaar. Vanaf 4 januari is dat voor alle
groepen.
Thuisonderwijs
Alle leerkrachten zijn vanaf 4 januari globaal tussen 09:00/10:00 en 12:00 uur online voor
het geven van thuisonderwijs. Zij geven dan de instructie en zijn bereikbaar voor vragen.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zullen per dag zo’n 2,5 á 3 uur met school bezig
(kunnen) zijn.
Voor de groepen 1 en 2 hebben we dagelijks opdrachten en filmpjes.

De leerkrachten zullen per mail en Parro de juiste informatie verstrekken, zodat iedereen per
4 januari aan de slag kan.
De lesstof zal niet (alleen) bestaan uit herhalen en oefenen, maar we gaan zeker ook dóór
met de lesstof. Dat betekent dat het van belang is dat iedereen echt aanwezig is op
afgesproken momenten en dat het thuiswerk ook echt gemaakt wordt. Wij hopen dat het
jullie lukt om vanuit thuis ook aandacht te besteden aan het werk van je kind. Het is goed
om met elkaar te realiseren dat het na 4 januari geen vakantie meer is.
Kom je er niet uit? Of heb je hulp nodig? Neem contact op met de leerkracht. We gaan het
samen oplossen.
Noodopvang
Een aantal kinderen maakt gebruik van de noodopvang. Voor deze kinderen is er onder
schooltijd opvang geregeld, soms in samenwerking met de Rossenberg. Er is altijd een
leerkracht van De Brink in school aanwezig. Ook deze kinderen zullen rond de 2 á 3 uur per
dag aan hun schoolwerk zitten. Daarvoor is het belangrijk dat zij hun tas met huiswerk
meenemen naar school.
Kerstfeest 2020
Zó veel tijd in de voorbereiding gestoken en zo weinig kunnen realiseren. Dat is een beetje
het gevoel dat nadreunt uit de kerstcommissie.
Natuurlijk is er begrip voor de beslissing en de noodzaak van de lockdown, maar juist voor
deze commissie is het erg wrang. Het voert te ver om het hele voorbereidingsproces uit de
doeken te doen, maar deze commissie heeft herhaaldelijk gemaakte plannen moeten herzien
door gewijzigde omstandigheden. Complimenten voor de flexibiliteit!
Sommigen zaken bleken gelukkig wel uitvoerbaar. Eén daarvan is de Sterrentocht. Veel
ouders hebben de tocht gelopen en de goede inzending aan
ons doorgegeven.
Verder hebben alle gezinnen een tasje gekregen met een
kleinigheidje voor de komende kerstperiode.
Daarnaast hebben veel ouders de moeite genomen een kaart
en/of wat lekkers te geven voor de bewoners van ’t
Hamersveld. Deze spullen heeft Marcolien afgelopen week
naar ’t Hamersveld gebracht.
We kregen een lieve reactie die we graag met jullie delen:

Zoals je op deze foto al wel een beetje kunt zien zijn de dozen
blij ontvangen en wordt jullie actie zeer gewaardeerd.
Wil je alle kinderen en ouders heel hartelijk bedanken voor
hun meeleven en hartelijke gebaar.
Het zijn in deze tijden dit soort lichtpuntjes die het hem doen!
En jij en je collega's natuurlijk ook bedankt en ondanks alles
en juist nu extra fijne feestdagen gewenst!

Tevredenheidsonderzoek
In de vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat ik deze maand meer zou vertellen over de uitslag van
het tevredenheidsonderzoek. Helaas is me dat niet gelukt. In de Nieuwsbrief van januari zal
ik er alsnog meer over schrijven.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Brink
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