
 

 

NIEUWSBRIEF juni 2021 

 

Beste ouders, 
Het schooljaar nadert z’n eind. De laatste afrondende werkzaamheden worden verricht. Een 
paar laatste toetsen en de leerkrachten verwerken vervolgens alles in het rapport. De 
portoliomappen gaan op 12 juli mee naar huis. 
 
Welkom 
Hero is in juni 4 geworden en inmiddels gestart. Fijn dat je erbij bent, man! 
 
Uit het team 
Het is deze weken erg puzzelen om alle groepen dagelijks ‘bemand’ te hebben. Helaas 
gebeurt het af en toe dat we toch groepen naar huis moeten sturen. Dit ondanks extra inzet 
van onze eigen leerkrachten en invalleerkrachten vanuit de invalpool. 
Ik wil alle ouders nog eens bedanken voor de getoonde flexibiliteit. We doen er echt alles 
aan om te voorkomen dat groepen naar huis moeten, maar staan soms met de rug tegen de 
muur. Bedankt voor jullie support! 
 
Met Marcolien gaat het de goede kant op. Vandaag was zij voor het eerst weer op school. De 
komende weken tot aan de zomervakantie zal ze steeds wat vaker op school zijn en vooral 
ondersteunende taken verrichten. Fijn om haar weer op school te hebben! 
 
Stepjes 
We zien veel kinderen op school komen met stepjes. 
Helaas hebben we in de school geen plek om alle stepjes op te bergen. Daardoor liggen ze 
nu bij de kapstok of op andere onhandige plekken. Ook het meenemen van de stepjes de 
trap op zorgt voor vervelende en soms gevaarlijke situaties. 
Om deze reden hebben we besloten met ingang van komende maandag geen stepjes meer 
toe te staan in de school. Ook op het schoolplein onder schooltijd spelen we niet meer met 
de stepjes. De kinderen mogen op hun step naar school komen, maar moeten hun stepje 
dan (met slot?) in de fietsenstalling plaatsen. 
Bovenstaande is met de kinderen in de groepen besproken. 
 
Versoepelingen corona-protocol 
Het protocol voor het basisonderwijs wordt met ingang van komende maandag iets 
versoepeld. Hierdoor mogen we de cohorten los gaan laten, wat inhoudt dat we de groepen 
kinderen niet meer strikt hoeven te scheiden. Ook niet tijdens het buiten spelen. Fijn dat we 
samen de goede kant op gaan. 
Ouders zijn nog steeds niet welkom op school. Gebruik de Parro-app of telefoon om 
dringende zaken aan ons door te geven. Voor overige zaken is de mail het meest geschikt. 
 
Het zgn, ‘snottebellenbeleid’ wijzigt ook nog niet: kinderen met klachten blijven thuis. Het 
blijft belangrijk om vaak handen te wassen, afstand te houden en te testen bij klachten. Het 



 

snottebellenbeleid en bron- en contactonderzoek (BCO) blijft dus voorlopig gelden. Mede 
vanwege de risico’s die vakanties naar het buitenland met zich meebrengen tijdens de 
zomervakantie. Deze wijzigingen blijven waarschijnlijk van kracht tot de start van het nieuwe 
schooljaar, dan wordt de situatie opnieuw beoordeeld. 
 

Formatie 

We rekenen erop komende week de formatie rond te hebben en alle informatie dan aan 

jullie te kunnen geven. 

 

Portfolio en oudergesprekken 

Aan het einde van het schooljaar geven we de portfoliomappen met het rapport weer mee. 

Er vinden aan het eind van het schooljaar geen gespreksrondes meer plaats, maar in 

individuele gevallen kunnen er wel gesprekken plaatsvinden. Als de leerkracht behoefte heeft 

aan een gesprek zal hij/zij jullie uitnodigen. Als jullie behoefte aan een gesprek hebben, kun 

je contact opnemen met de leerkracht. 

 

Juffen- en meesterdag 

Komende vrijdag (2 juli) is er weer onze juffen- en meesterdag. Samen met de ouderraad 

organiseren we weer een gezellige en leuke dag voor alle kinderen. 

Bijzonder is dat dit jaar ook het Lighthouseteam junior een rol in de organisatie speelt. 

Wat fijn om weer een bijzondere dag samen met de ouderraad te kunnen organiseren! We 

kijken ernaar uit. 

 

Uit de Ouderraad 

Juffendag  

Samen met het Lighthouse team junior heeft de ouderraad de Juffendag voorbereid. Met 

een speurtocht voor de kleintjes, levend stratego voor de hogere groepen, een springkussen 

en een suikerspinmachine wordt het voor iedereen ongetwijfeld een leuk feest volgende 

week vrijdag!  

 

Laatste schoolweek  

Het schooljaar zit er alweer bijna op! Het was opnieuw een bijzonder jaar voor de kinderen 

met een paar weken les vanuit huis. Daarom willen we het schooljaar voor iedereen met een 

knaller afsluiten. De evenementencommissie is druk bezig om voor elke dag in de laatste 

week een leuke verrassing te regelen voor de leerlingen.  

Trefwoord 
De laatste twee weken van het schooljaar staan bij Trefwoord in het teken van ‘Beginnen’. 
We hebben het over beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw beginnen. Vooral 
fragmenten uit het bijbelverhaal Genesis worden hierbij gebruikt in de groepen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Brink 
  



 

Ingekomen 

 

Open jeugd Training Antilopen 

Er worden open jeugdtrainingen georganiseerd bij KC Antilopen 

Kom naar de open jeugdtraining en ervaar hoe leuk korfballen kan zijn. Iedereen is welkom! 

Er wordt niet alleen gekorfbald, maar ook op een sportieve manier spelletjes gedaan met 

kans op een leuk kleinigheidje. En één ding is zeker, je gaat vol enthousiasme naar huis. 

Leeftijden zijn in verschillende tijdsvakken ingedeeld. Geef aan voor welk tijdsvak je wilt 

inschrijven. 

10:00-11:00 uur – 6 tot 9 jaar 

11:30-12:30 uur – 10 tot 12 jaar 

13:00-14:00 uur – 13+ jaar 

Aanmelden kan door te mailen naar: trainen@antilopen.nl 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op www.vierkantvoorwiskunde.nl is informatie te vinden over wiskundekampen. Van 26 t/m 

30 juli wordt er een kamp georganiseerd voor kinderen uit de groepen 6 tot en met 8. 

Kinderen lossen daar puzzels en wiskundige problemen op, samen met andere deelnemers 

en onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers. 

mailto:trainen@antilopen.nl
http://www.vierkantvoorwiskunde.nl/

