
 

 

NIEUWSBRIEF mei 2021 

 

Beste ouders, 
In de eerste week van juni toch nog de Nieuwsbrief van mei. Ik was ‘m afgelopen vrijdag 
écht vergeten. Er zijn op dit moment geen grote mededelingen te doen. 
 
Welkom 
Amelia, Dina en Silke zijn in mei 4 jaar oud geworden. Wat fijn dat jullie er zijn. Heel veel 
succes en plezier! 
 
Uit het team 
Met Marcolien gaat het heel langzaam goede kant op. Het is nog te vroeg om weer aan het 
werk te gaan, maar ze voelt zich gelukkig wel wat beter. 
Ook Mirjam is er nog niet helemaal. Ze is wel veel aan het werk. Dit gaat over het algemeen 
heel aardig, maar een hele dag lukt nog niet altijd. Voor de zekerheid is er daarom nog wel 
een backup voor de middag.  
 
NPO-gelden 
Voor iedere school komen er zogenaamde NPO-gelden beschikbaar. NPO staat in dit geval 
voor Nationaal Programma Onderwijs. Het beschikbare geld is bedoeld om (eventuele) 
onderwijsachterstanden weg te werken die zijn ontstaan in de coronatijd. 
Iedere school maakt nu een analyse en schrijft daarna een plan hoe de school het geld wil 
gaan besteden. Onder andere de mr wordt in de besluitvorming betrokken. We gaan het 
geld op een goede manier inzetten. 
 
Trefwoord – treuren 
Ik voel het in mijn hoofd.  
Het is een beetje zwaar.  
Het hotst en klotst de hele tijd.  
Ik vind het raar en naar.  
Er lopen dikke tranen,  
riviertjes op mijn wang.  
Mijn hoofd wordt nu iets leger,  
maar ook weer niet voor lang. 
Deze regels uit een gedichtje voor de onderbouw beschrijven kernachtig waar dit thema om 
draait: dat vreemde en rare gevoel dat we verdriet noemen. Het bedrukt je en eigenlijk vind 
je dat het er niet hoort te zijn. Toch weet zelfs ieder kind: iedereen is weleens verdrietig. 
Verdriet hoort nu eenmaal bij het leven. En daarom is het goed om er ook met kinderen bij 
stil te staan. 
 
Het Bijbelboek Job vertelt het indrukwekkende verhaal van een eerlijk, rechtvaardig en 
gelovig man die plotsklaps niet alleen zijn vee, maar ook zijn boerderij, zijn knechten en zelfs 
zijn kinderen verliest. Terwijl Job rouwt, zoeken zijn vrienden naar verklaringen voor de 



 

ellende die Job is overkomen. Job weigert te geloven dat het een straf is van God, maar hij 
zoekt God wel op met de vraag: Waarom treft juist mij dit grote verdriet?  
Het verhaal geeft geen ander antwoord dan dat het lijden een van de grote levensvragen is 
waar de mens uiteindelijk geen antwoord op heeft.  
 
Het thema Treuren is een gevoelig en tegelijk ook mooi thema. Mooi, omdat de kinderen 
kunnen ontdekken dat verdriet draait om iets dat je mist. En dit missen laat je beseffen wat 
echt betekenis en waarde voor je heeft. Een mooi thema ook, omdat ze horen dat huilen 
mag, dat vragen zullen blijven, en dat mensen kunnen troosten door elkaar nabij te zijn. 
 

Formatie 

Ieder jaar is het een hele puzzel: hoe komt de formatie en dus de groepsverdeling voor het 

komende schooljaar eruit te zien. We zijn druk aan het puzzelen en overleggen, maar zijn er 

nog niet uit. Ik verwacht er eind juni uit te zijn. Mocht het eerder zijn, dan ontvang je 

natuurlijk bericht. 

 

De schooltijden voor volgend jaar worden: 

Groep 1-4: 08:30-14:00 uur 

Groep 5-8: 08:20-14:00 uur 

Dit heeft te maken met de overgang van het oude schoolrooster naar het continurooster, 

weet je nog? 

 

Uit de Ouderraad 

Avond4daagse - Home Edition 

De oude vertrouwde Avond4daagse kunnen we dit jaar niet organiseren vanuit De Brink, 

maar daar is een leuk alternatief voor bedacht: de Avond4daagse - Home Edition. Je vertrekt 

lekker vanuit je eigen huis en maakt zelf je eigen routes (2,5 - 5 - 10 km) via de app van 

eRoutes. En na vier dagen lopen ontvang je gewoon de enige echte Avond4daagse 

medaille.  

 

Als je mee wilt doen met je gezin of een vriendje dan kun je je inschrijven 

via avond4daagse.nl. Per deelnemer kost het Eur 6,50. Je kunt de vier dagen lopen tot 30 

juni 2021. Tussen de eerste wandeldag en de vierde mogen maximaal twee weken 

zitten. Veel wandelplezier! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van De Brink 
  

http://avond4daagse.nl/


 

Ingekomen 

 

 

Dit jaar organiseert Stichting Present Amersfoort/Soest/Leusden wederom de 
zomerpakkettenactie. Voor de gezinnen die wat minder geld hebben kan de zomer heel lang duren 
als de mensen om je heen wel op vakantie gaan of leuke dingen kunnen doen. Voor deze kwetsbare 
gezinnen willen we de zomer een stukje zonniger maken.    
  
Het zomerpakket is een pakket dat wordt samengesteld door groepen uit bijvoorbeeld kerken of 
gezinnen. Het gezin maakt een pakket op maat op basis van de informatie die doorgegeven is bij de 
aanmelding. En brengen dit vervolgens langs bij het gezin dat een zomerpakket kan gebruiken.  
 

Meer info:  
Klik hier voor meer informatie als je een pakket wilt samenstellen.  
Klik hier voor meer informatie als je een gezin kent dat een zomerpakket kan gebruiken.  
 

  

https://stichtingpresent.nl/amersfoort/zomerpakketten-aanmelden-en-informatie-voor-de-vrijwilligers/
https://stichtingpresent.nl/amersfoort/zomerpakketten-informatie-voor-hulpverleners/


 

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien!  

Digitale info avond zorg in pleeggezinnen, gezinshuizen en 
vrijwillige (informele) zorg  

Niet alle kinderen kunnen rekenen op een stabiele thuissituatie. Soms is het nodig 
dat ze voor een  middag, een weekend, maand of langer bij andere mensen 
terecht kunnen. Deze info avond is voor mensen die hun huis en hart voor hen 
open willen stellen, naar mensen die iets (praktisch) willen  doen voor andere 
kinderen. Is dit iets voor jou? Wil je er meer over weten en erover nadenken wat 
jij  kunt betekenen? Kom dan naar de online informatiebijeenkomst en meld je 
aan!  

Aan deze informatiebijeenkomst wordt meegewerkt door meerdere 
jeugdhulporganisaties, vrijwilligersorganisaties en instellingen die gezinshuiszorg 
bieden, maar ook door de gemeenten  Leusden en Amersfoort. Al deze 
organisaties werken samen om alle kinderen en jongeren zo thuis  mogelijk op te 
laten groeien. Dit betekent dat we bij problemen het gezin ondersteunen, 
zodat  kinderen (zo lang mogelijk) thuis kunnen blijven wonen. Soms lukt dit niet 
of is het nodig om  kinderen tijdelijk ergens anders op te vangen. Het liefst doen 
we dit in samenwerking met een ander gezin.  

We zoeken vrijwilligers gezinnen in alle soorten en maten. Voor elk kind zoeken 
we een plek die het  best bij hem of haar past. Is dit iets voor jou? Bezoek dan 
de online informatiebijeenkomst. Je krijgt  dan informatie over alle 
mogelijkheden om voor deze kinderen écht iets te betekenen. 
Betrokken  jeugdhulporganisaties en ervaren steunouders, pleegouders en 
gezinshuisouders zijn aanwezig. Je  kunt dus al je vragen kwijt.  
Als je nu al meer informatie wilt over wat de deelnemende organisaties doen 
kun je kijken op de  websites van: Amerpoort, Gezinshuis.com, 
Gezinsparaplu, Leger des Heils, De Rading, Stichting  Present Amersfoort, 
Timon, William Schrikker Gezinsvormen, Youké.  
De informatieavond wordt georganiseerd voor inwoners van de gemeenten 
Leusden en Amersfoort,  maar als je in een omliggende gemeente woont willen 
we je ook van harte uitnodigen om deel te  nemen aan deze avond! Immers zorg 
voor kinderen houdt niet op bij de grenzen van een gemeente.  

Online informatiebijeenkomst:   

Woensdag 16 juni om 19:30 – 21.30 uur  

Voor aanmelden volg deze link  



 

Aan deze avond werken mee:  

 
 


