
 

 

NIEUWSBRIEF maart 2021 

 

Beste ouders, 
We kijken deze periode samen vooruit naar Pasen. De school is vrolijk versierd, maar in de 
klassen spreken we ook met elkaar over het bijbelverhaal. Wat is Pasen en wat betekent het 
voor ons nu? Het verhaal geeft aanleiding om na te denken over vragen als: ‘waar kom ik 
vandaan?’, ‘waar ga ik naartoe?’ en ‘hoe kunnen we de wereld samen nog een beetje mooier 
maken?’ 
Meer informatie hierover is volop in deze nieuwsbrief te vinden. 
 
Welkom 
Yesper, Jamie, Olivia en Levi werden na de voorjaarsvakantie vier jaar oud en zijn daarom 
gestart bij ons op school. Fijn om jullie erbij te hebben. Veel plezier! 
 
Uit het team 
Nieke is sinds 1 maart – samen met Marcolien - de vaste leerkracht van groep 1/2. Zij stelt 
zich even voor: 
Ik ben Nieke van Dam, 23 jaar en ik woon op dit moment in Leusden. Een aantal 
ouders zullen mij misschien al kennen, want ik heb het afgelopen halfjaar stage 
gelopen in groep 5/6. Daar heb ik natuurlijk zowel fysiek en online lesgegeven, 
bijzonder om te ervaren. Ik heb nu een paar broertjes/zusjes in de klas en 
daarnaast heb ik gelukkig ook al een aantal ouders van groep 1/2 kunnen 
spreken. 
Ik ben in februari afgestudeerd en was erg enthousiast toen ik gelijk op de Brink 
aan de slag mocht in groep 1/2. Ik denk dat ik vrij muzikaal & sportief ben en 
creatief kan zijn, dus dit zijn ook dingen die ik probeer toe te passen in het 
lesgeven. Ik vind het erg leuk om de kinderen vanaf de eerste schooldag op de Brink te 
begeleiden en zelf steeds meer te leren over de ontwikkelingen in de groep! Graag tot ziens! 
 
Gebruik van Google op de Voilascholen 

Begin maart was er veel nieuws over het gebruik van Google G Suite (Google for 

Education)  in het onderwijs. De Voilascholen maken allemaal gebruik van dit systeem. 

Er is uit een onderzoek (DPIA) naar voren gekomen dat er bepaalde privacyrisico's kleven 

aan het gebruik van dit systeem. De onderzoekers  zijn samen met Google en de Autoriteit 

Persoonsgegevens in gesprek over de noodzakelijke oplossingen. 

De uitkomsten van dit onderzoek geeft voor ons geen aanleiding om op stel en sprong te 

gaan stoppen met het gebruik van Google G-Suite. De verwachting is dat Google 

aanpassingen gaat doorvoeren waardoor de geconstateerde risico's worden weggenomen. 

Dit is ook het advies van Cloudwise (onze netwerkbeheerder) en van Sivon de landelijke 

belangenbehartiger van onderwijsbesturen op het gebied van ICT. Zie hiervoor de blog van 

Cloudwise en de veelgestelde vragen DPIA Google van Sivon. 

https://cloudwise.nl/onderzoek-dpia-naar-veiligheid-van-google-workspace-for-education/
https://cloudwise.nl/onderzoek-dpia-naar-veiligheid-van-google-workspace-for-education/
https://www.sivon.nl/actueel/veelgestelde-vragen-dpia-google/


 

Als Taskforce AVG van de stichting Voila zullen we deze ontwikkelingen op het gebied van 

privacy en informatiebescherming nauwlettend blijven volgen en daar adequaat op in 

spelen.   

Wilbert Koelewijn 

namens de Taskforce AVG stichting Voila 

 

Studiedag 6 april 

Op 6 april is er weer een studiedag voor het team. We gaan aan de slag met de volgende 

stappen m.bt. The leader in me. We hebben de wens om een Leerlingenlighthouseteam op 

te richten (een soort leerlingenraad). Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een 

gewoontenmuur die we zichtbaar willen maken. Daarop is bv. te zien op welke manier we 

actief een beroep doen op het persoonlijk leiderschap van leerlingen. 

Het tweede deel van de dag gaan we aan de slag met het analyseren van de resultaten per 

groep van de Cito’s die we hebben afgenomen. De komende periode staat in het teken van 

het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en de acties die dat van ons vragen om 

er een goed vervolg aan te geven. 

 

Trefwoord – liefhebben 

‘Alles van waarde is weerloos.’ 

(Lucebert, Verzamelde gedichten, 1974) 

 

Alles wat werkelijk waardevol is in het leven, is kwetsbaar. Je kunt het niet opeisen, niet 

pakken, niet vasthouden. Een toepasselijk citaat om een thema te beschrijven waarin het 

draait om vriendschap en liefde. Al helemaal wanneer het om het paasthema gaat. 

Voortdurend wordt Jezus in de evangeliën beschreven als iemand die mensen benadert 

vanuit liefde. Melaatsen geneest hij en brengt hij weer binnen de gemeenschap. Tollenaars 

vergeeft hij en de mens in de marge zet hij midden in de kring. Vol aandacht, zonder 

eigenbelang, niet eisend, maar uitnodigend. Het is dit liefhebben dat kwetsbaren sterkt, 

gemeenschap sticht en leven mogelijk maakt. Daarmee verklaart hij liefde, en niet het 

machtsvertoon van keizers, tot de spil waar de geschiedenis om draait. Of minstens zou 

moeten draaien.  

De levensinzet van deze mens uit Nazaret is van grote waarde, maar tegelijk ook weerloos. 

Dat blijkt als hij op Goede Vrijdag gedood wordt. Zijn volgelingen kunnen hem niet 

vasthouden.  

En toch… uit het paasverhaal kunnen we opmaken dat Jezus’ ideaal van een nieuwe en 

betere wereld zijn betekenis en waarde heeft weten te behouden voor zijn volgelingen en 

voor velen met hen. 

Het thema Liefhebben helpt kinderen te ontdekken dat liefde een woord is dat werkelijkheid 

wordt als je het vertaalt in concrete daden. Je doet iets voor een vriend of geeft een 

geschenk, zonder er iets voor terug te willen. Je spreekt op een aardige, positieve manier 

over anderen. Je geeft elkaar aandacht en bent bij de ander als die jou nodig heeft. 

Die ‘vertaling’ van liefde is ook terug te vinden in de paasverhalen. Dienstbaarheid 

bijvoorbeeld, als taal van liefde, gaat in het Johannesevangelie zo ver dat Jezus de voeten 



 

wast van zijn vrienden. De heer wordt slaaf, de omgekeerde wereld! 

Van hieruit verkennen de kinderen waar en hoe mensen de talen van liefde spreken in hun 

omgeving en in de maatschappij. In de kleine dingen die we belangeloos voor elkaar doen, 

of in de zorg die een structurele plek inneemt in onze samenleving. 

 

Voorjaarstafel 

Op het leerplein is de grote tafel veranderd in een voorjaarstafel. Er komen knutselwerken te 

staan uit alle groepen. Het ziet er nu al gezellig uit. De komende week komt er nóg meer bij 

te staan. 

   

  
 

Vakantierooster 2021-2022 

Het vakantierooster voor het komende schooljaar is bekend: 

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022 

Pasen: 15 april t/m 18 april 2022 

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022 

Pinksteren: 6 juni 2022 

Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022 

 

De data staan in de digitale kalender. 

 



 

Uit de Ouderraad 
Pasen  
Nu de lente officieel is begonnen kijken we ernaar uit om Pasen te kunnen vieren op school. 
Dat doen we op donderdag 1 april. Zo Corona-proof mogelijk natuurlijk.  

Per klas…  
De kinderen vieren dit jaar Pasen in de eigen groep met de leerkracht. 

… en toch samen!  
Elke groep maakt zelf een maquette met een bepaald thema van de lente. De knutselwerkjes 
uit alle groepen worden bij elkaar gebracht en zo groeien en bloeien de bouwwerken samen 
tot een grote gezamenlijke maquette. De maquette komt op het leerplein te staan, zodat alle 
kinderen ook nog even een kijkje kunnen nemen bij het gezamenlijke school-kunstwerk.  

Leuk om zelf te doen  
Er is weer een leuke speurtocht bedacht die kinderen en ouders kunnen lopen in de wijk ‘t 
Ruige veld. Dat wordt eieren zoeken! Een e-mail met details hierover is 25 maart jl. 
verstuurd.  

Dat smaakt naar meer 

Het was anders dan anders, maar wat een succes was de Goeden Doelen Week ook dit jaar 

weer! Onze oproep om een chocoladereep mee te nemen naar school heeft gewerkt. Maar 

liefst 270 chocoladerepen zijn de afgelopen tijd versierd met een zelfgemaakte wikkel. De 

repen zijn deze week overhandigd aan Beweging 3.0 die de chocolade de komende tijd gaan 

uitdelen aan hun cliënten in Leusden en Achterveld.  

 

Enthousiaste reacties 

De wijkverpleegkundigen waren erg blij met onze actie om wat leuks te doen voor de 

ouderen in het dorp. Het jaar kent al zoveel beperkingen voor iedereen en op deze manier 

hebben we ze toch een beetje extra vrolijkheid kunnen geven. We hebben zelfs een aantal 

kaartjes ontvangen van de mensen die een reep hebben ontvangen en ook de repen die de 

ouderraad voor de verzorgers van Beweging 3.0 had gekocht, vielen in de smaak!  

 



 

 
Verkeer 
Oscar is onze verkeersouder. Hij onderhoudt bv. regelmatig contact met de gemeente over 
de verkeerssituatie rondom de school. 
Een uitkomst van zo’n gesprek met de gemeente is dat er twee betonblokken geplaatst zijn 
bij de ingang aan de voorzijde (parkeerplaatszijde) van de school. 
Regelmatig komt daar een fietser of zelfs een vrachtauto voorbij over de stoep voor de 
ingang van de school. Aangezien we hier nu kinderen halen/brengen is dit geen fijne 
situatie. Nu de betonblokken zijn geplaatst is dat probleem opgelost. Fijn! 
 
Verder komt er (weer) een zebrapad op de Tolplaats, parallel aan de Hamersveldseweg, 
zodat we daar veilig kunnen oversteken. Vroeger lag dit zebrapad daar al, maar na de 
herinrichting is het niet teruggekeerd.  
 
Fijn dat we samen de omgeving van de school steeds wat veiliger kunnen maken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Brink 
  



 

Ingekomen 

 

Uitnodiging inspiratieavond SWV De Eem

 



 

Aanmelden kan hier voor deze avond kan via onderstaande link: 

https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/agenda/inspiratieavond-14-april-2021-webinar-

steven-pont/ 

 

https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/agenda/inspiratieavond-14-april-2021-webinar-steven-pont/
https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/agenda/inspiratieavond-14-april-2021-webinar-steven-pont/

