
 

 

NIEUWSBRIEF februari 2021 

 

Beste ouders, 
Net twee weken op school en nu al vakantie? Tja, voor de kinderen is het misschien wat 
snel, maar ik merk dat we als team wel even toe zijn aan een pas op de plaats. Het 
schakelen, verzorgen van thuisonderwijs, na 7,5 week (eindelijk) weer met de kinderen in de 
groep werken én het samenstellen van de portfolio’s vragen behoorlijk wat van ons. 
Vandaag zijn alle portfolio’s meegegeven van groep 3 t/m 8. In de portfoliomap zit nog een 
brief met extra informatie (per ongeluk gedateerd op februari 2020 i.p.v. 2021…) 
We tanken even bij en zien elkaar weer op 1 maart. Tot dan! 
 
Welkom 
Elise werd begin februari vier jaar oud en is in groep 1 gestart. Fijn dat je er bent, Elise!  
 
Uit het team 
Afgelopen dinsdag heeft Femke afscheid van haar groep genomen. We hebben met het team 
(digitaal) afscheid genomen van Femke. Wat een gek idee dat ze na de voorjaarsvakantie 
niet meer bij ons op school zal zijn. 
Nieke heeft al een aantal dagen meegedraaid met de groep en zal na de voorjaarsvakantie 
de dagen van Femke overnemen. 
Ook Gonny heeft al een aantal dagen met de groep meegedraaid. Fijn hoor! 
Had ik al gezegd dat ik trots op ons team ben? 
 
Digitale rondleiding door de school 
Er mogen nog steeds geen ouders in de school. Dat houdt ook in dat het voor nieuwe ouders 
erg lastig is om een goed beeld te krijgen van de school. We hebben daarom een film 
gemaakt. Dingeman, Rosalie, Rozemarijn en Mathilde geven een rondleiding door de school. 
We zijn trots op het resultaat en laten de film natuurlijk ook graag aan jullie zien. Jullie zijn 
immers ook al lang de school niet meer in geweest. 
Via deze link kun je het filmpje op Youtube bekijken, met het uitdrukkelijke verzoek om het 
filmpje (vanwege de AVG) niet verder te verspreiden via social media. 
 
Studiedag 6 april 
Even een herinnering: op dinsdag 6 april heeft het team van De Brink een studiedag. We 
krijgen die dag weer iemand op bezoek die ons meer gaat leren over The Leader in me. Alle 
kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Vakantie 
Komende week is het voorjaarsvakantie. Voor veel gezinnen zal de vakantie hoofdzakelijk 
thuis of in eigen land plaatsvinden. Gezinnen die toch naar het buitenland gaan, moeten bij 
terugkomst in Nederland 10 dagen in quarantaine. 
Op 23 februari (in de voorjaarsvakantie) zal er weer een persconferentie zijn. Als er voor het 
basisonderwijs aanpassingen bekend worden gemaakt, dan zal ik jullie daarover inlichten. 

https://youtu.be/zzyxxWAg-yE


 

Uit de Ouderraad 
Goede Doelen Week: 8 t/m 12 maart 
Zoals zoveel dingen dit schooljaar ziet ook onze Goede Doelen Week er anders uit dan 
anders. We kunnen geen Goede Doelen Markt organiseren om geld in te zamelen. Maar we 
kunnen natuurlijk wél iets betekenen voor een ander. Want dat is waar het om draait deze 
week.  
 
Dit jaar komen we in actie voor de thuiswonende mensen in Leusden, die hulp krijgen van 
de thuiszorg van Beweging 3.0. Hiervoor moeten de kinderen na de vakantie een reep 
chocolade meenemen naar school. Meer hierover leest u in de mail over de Goede Doelen 
Week die u na de vakantie ontvangt. 
 
En de winnaars zijn …..? 
Wat fijn dat zoveel kinderen en hun ouders de kerststerren tocht hebben gelopen. 
De speciale brievenbus in school was gevuld met een groot aantal kerstkaarten. Allemaal 
inzendingen met de oplossing van de speurtocht door de wijk. Er was natuurlijk maar één 
goede oplossing. En dat was: “Zie de sterren stralen en ontdek dat er altijd lichtpuntjes zijn”. 
 
Het heeft nu natuurlijk wel eventjes geduurd, maar deze week heeft Emilia uit groep 1/2 
eindelijk drie kaarten mogen trekken. Ze heeft het met haar ogen dicht gedaan en voordat 
ze een kaart trok, is er ook nog even goed gehusseld. 
 
Er waren drie prijsjes te verdelen. 
Het toeval wil dat het allemaal jongens zijn die in de prijzen zijn gevallen:  
Thom en Chris uit groep 5, Mik (groep 3) en Milan (groep 6), Stan S. uit groep 4. 
Deze jongens gingen aan het eind van de schooldag niet alleen met hun schooltas naar huis, 
maar ze konden ook een leuk gezelschapsspelletje meenemen. 
Heel veel plezier met de spelletjes, mannen. 
 
Code oranje/rood 
Twee maandagen op rij werden we geconfronteerd met een veiligheidswaarschuwing van 
het KNMI. De eerste keer heb ik besloten de school te sluiten, de tweede keer niet. 
Het geeft het team en mij, maar zeker ook de ouders veel onrust om niet te weten waar je 
aan toe bent: is de school nu open of niet. En als de informatie pas om 20:30 uur komt, is 
het ook laat om nog iets te kunnen regelen voor de volgende dag. 
Ik wil een duidelijke aanpak opstellen hoe we met voorkomende gevallen om gaan, zodat 
het voor ouders en teamleden snel duidelijk is en we ook snel kunnen handelen. 
Zodra ik hier een aanpak voor heb, laat ik dat weten. 
Laten we hopen dat de situaties zoals de afgelopen maandagen uitzonderingen blijven. Voor 
nu wil ik alle ouders in ieder geval bedanken voor het meedenken en de flexibiliteit!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Brink 
  



 

Ingekomen 

Bakwedstrijd groep 3 t/m 8 

Eetcafé Plan B en ijssalon FYN YS in Leusden organiseren samen iets tofs in de 

voorjaarsvakantie voor alle kinderen in Leusden van 6 t/m 12 jaar.  Klik op de afbeelding of 

klik hier voor het introductiefilmpje. 

Maanden zaten de kinderen thuis... En nu de deuren van de scholen eindelijk weer open zijn 

is het bijna direct weer vakantie! Maar deze vakantie hoeven de kinderen zich niet te 

vervelen, want Bob en Anita van Plan B & Jelle van Fyn-Ys hebben een fantastisch idee 

namelijk een bakwedstrijd. Alle kinderen worden uitgedaagd om een lekker dessert te maken 

zoals bijvoorbeeld een taartje, een chocolademousse of een bananensplit: alles mag! 

De deelnemende kids mogen op zaterdag 27 februari hun creatie presenteren bij Eetcafé 

Plan B. Hier zit de 3-koppige jury klaar die de creaties zal beoordelen en je krijgt meteen tips 

& tricks om je gerecht eventueel nog lekkerder te maken! Uiteindelijk kiest de jury 10 

gerechten die doorgaan naar de volgende ronde. Deze finalisten mogen hun gerecht nog een 

keer maken. Vervolgens zal de jury weer gaan proeven en een winnaar bekend maken. Alle 

finalisten verdienen een prIJS!  

De absolute winnaar mag zich Junior Chef noemen en deze zomer zijn of haar gerecht, op 

het terras van PlanB, serveren vanuit een echte FOODTRUCK... Hoe vet is dat?!  

De kinderen kunnen zich aanmelden via: https://www.eetcafeplanb.nl/juniorchefaward 

 

Zijn er vragen of is er behoefte aan telefonisch contact dan kunt u Willem Eelman bellen via 

0619442668 of Anita van PlanB via 06-5251525 

 

 

https://youtu.be/pNf-fDYCr5c
https://www.eetcafeplanb.nl/juniorchefaward


 

Informatie van Lariks 
 
Trainingen en thema-avonden 
Binnenkort start Lariks weer met activiteiten voor kinderen en ouders/opvoeders. Lees 
hieronder over het aanbod. Meer informatie staat op www.lariks-leusden.nl of bel met Lariks: 
033 303 44 44 (op werkdagen tussen 9.00 – 12.30 uur). 
 
15 februari start Bij de Kameleon thuis. Dit is een groep voor kinderen tussen de 4 en 8 
jaar die het thuis of op school lastig hebben. Bijvoorbeeld omdat er thuis iemand ernstig ziek 
is, een broertje of zusje een beperking heeft, er ruzies zijn, of geldzorgen. In de groep leren 
kinderen omgaan met hun emoties en ontmoeten ze kinderen in vergelijkbare situaties. Zijn 
de kosten een probleem, dan kunt u contact opnemen met Kim (k.degroot@lariks-
leusden.nl) om samen een oplossing te vinden. Meer informatie en aanmelden: Bij de 
Kameleon thuis. 
 
2 maart start KIES:  KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding en is professionele 
begeleiding en hulp voor kinderen die een echtscheiding meemaken. KIES maakt kinderen 
sterker in het omgaan met de situatie. Er zijn ook bijeenkomsten voor de ouders. Meer info 
en aanmelden.  
 
31 maart start Hier ben ik! Dit is een training voor kinderen tussen de 9 en 11 jaar. 
Kinderen leren er hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen, krijgen meer zelfvertrouwen en 
gaan met meer plezier naar school. De training wordt gegeven door een ervaren trainer van 
Lariks die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen in samenwerking met een 
Buurtsportcoach. Hier ben ik! bestaat uit 8 bijeenkomsten na schooltijd. Kosten: € 40,-. Meer 
info en aanmelden 
 
Autisme in het gezin? In maart starten diverse activiteiten 
In maart organiseert Lariks in samenwerking met Hanneke Scheper een training en thema-
avonden. We hopen natuurlijk 'live', kan dit niet gezien de coronamaatregelen dan doen we 
het online. Deelname is gratis. Meer informatie over de activiteiten en hoe je je aanmeldt, 
staat hier: https://www.lariks-leusden.nl/oplossingen-voor-ouders/ 
 

8 maart: cursus Opvoeden met ASS. Ben je ouder van een kind in de 
basisschoolleeftijd met ASS? Dan helpt deze training je. Je krijgt antwoord op veel 
voorkomende vragen, kunt ervaringen uitwisselen met andere ouders en krijgt tips en 
adviezen die je helpen bij de opvoeding.  
29 maart is er een thema-avond over autisme in het gezin. Wat betekent het om een 
gezinslid met autisme te hebben? Hanneke deelt ervaringen en tips die het inzicht in 
autisme vergroten en hoe je er als gezin met elkaar mee om kunt gaan. 

 
 

12 april en 17 mei zijn er thema-avonden over autisme en pubers. Kinderen met 
autisme ontwikkelen zich vaak anders dan anders. De puberteit kan voor extra 
vragen zorgen. Ook als je kind nog niet pubert, helpt het om alvast vooruit te 
denken.  

http://www.lariks-leusden.nl/
https://www.lariks-leusden.nl/event/kameleon-thuis-4-7-jaar/
https://www.lariks-leusden.nl/event/kameleon-thuis-4-7-jaar/
https://www.lariks-leusden.nl/event/kies-groep-2-maart/
https://www.lariks-leusden.nl/event/kies-groep-2-maart/
https://www.lariks-leusden.nl/oplossingen-voor-ouders/

