
 

 

NIEUWSBRIEF april 2021 

 

Beste ouders, 
Vandaag de dag van de Koningsspelen. Uiteraard in een aangepaste vorm vanwege corona, 
maar daarom niet minder feestelijk. Via de Parro zie je vandaag vast berichten voorbij 
komen. Het is een erg geslaagde en vooral gezellige dag. 
Na vandaag gaan we de meivakantie in. Even bijtanken van de afgelopen periode. Fijne 
vakantie allemaal!  
 
Welkom 
Niek, Maura en Vera zijn in april vier jaar oud geworden en daarom gestart bij ons op school. 
Fijn om jullie erbij te hebben. Veel plezier en succes, hoor! 
 
Uit het team 
We hadden een vrij hectische maand in de school met in een aantal groepen best wat 
vervangingen. Veel konden we intern oplossen, soms kwam er een invaller en een enkele 
keer hebben we ook een groep naar huis moeten sturen. 
Ik wil een groot compliment geven aan het team voor hun inzet en flexibiliteit. De vakantie 
komt voor ons op een goed moment, zodat we even kunnen bijtanken. 
 
Cohorten binnen de groepen 
Misschien weten jullie het nog bij het opnieuw openen van de scholen in maart: de groepen 
mogen onderling niet gemengd worden en binnen de groepen werken we met vaste 
tafelgroepjes. 
Achterliggende gedacht hierbij is, dat de eventuele besmetting met Covid19 zoveel mogelijk 
beperkt wordt. 
Ook al kunnen we nooit 1,5 meter afstand tussen de verschillende tafelgroepen houden, 
toch houden we ons hier trouw aan. Maar na twee maanden werken met dit systeem, lopen 
we wel tegen onze mogelijkheden aan. 
Eén van onze fundamenten bij het geven van het onderwijs is samenwerken. We leren de 
kinderen bijvoorbeeld samen opdrachten uit te werken en samen vraagstukken te 
beantwoorden. Daarvoor hanteren we coöperatieve werkvormen. We hebben geprobeerd dit 
binnen de tafelgroepjes te organiseren, maar dat is te beperkt. We doen geen recht aan het 
onderwijs en willen in de periode tot aan de zomervakantie met alle groepen nog de nodige 
stappen zetten. Daarvoor is het nodig dat we zoveel mogelijk het onderwijs kunnen geven 
waar we goed in zijn. 
Met ingang van 10 mei laten we daarom het werken met de cohorten binnen de groepen los. 
Kinderen mogen dan weer met elkaar samenwerken en de leerkrachten kunnen eventueel 
ook weer nieuwe plaatsen (tafelgroepjes) in de groep maken. 
We blijven nog steeds de verschillende groepen wel van elkaar scheiden. Kinderen uit het 
ene lokaal werken niet samen met kinderen uit het andere lokaal. 
Heb je hier nog vragen over, laat het dan gerust aan Brian weten. 



 

 

Bereikbaarheid leerkrachten onder schooltijd 

Het gebeurt een enkele keer dat ouders urgente berichten via Parro of mail onder schooltijd 

naar de leerkracht sturen. 

De leerkrachten kijken onder schooltijd niet of nauwelijks op hun telefoon of mail. Zijn er 

urgente zaken, geef die dan bij voorkeur telefonisch door aan school: 033-4941360. Dan 

zorgen wij dat het bericht bij de juiste collega terecht komt. 

 

Complimenten voor de Ouderraad 

Sinds maart 2020 hebben we te maken met de lockdown, geen ouders meer in de school. 

Dit zorgt voor een vreemde situatie bij het organiseren van evenementen waar onze 

ouderraad bij uitstek in is gespecialiseerd. In nauw overleg met de ouderraad laten we 

feesten (zoals vandaag bijvoorbeeld de Koningsspelen) in aangepaste vorm zoveel mogelijk 

doorgaan. Veel voorbereidende werkzaamheden worden door de or opgepakt en uitgevoerd, 

zonder dat zij daadwerkelijk bij de uitvoering aanwezig kunnen zijn. 

Het team van De Brink is de ouderraad enorm dankbaar dat met gezamenlijke inspanningen, 

we toch zulke mooie evenementen voor de kinderen door kunnen laten gaan. Bedankt, 

toppers! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Brink 
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