
 

 

NIEUWSBRIEF juli 2021 

 

Beste ouders, 
De laatste Nieuwsbrief van het schooljaar. De vakantie komt eraan. Komende vrijdag is de 
laatste schooldag. Alle kinderen zijn dan om 12:00 uur vrij, zodat ze aan een welverdiende 
vakantie kunnen beginnen. 
In de laatste Nieuwsbrief van vorig schooljaar schreef ik dat het één van de vreemdst 
verlopen schooljaren was dat ik me kon herinneren. Ik vermoed dat dit jaar het toch heeft 
overtroffen. Wat een organisatie vroeg het van ons als school, maar zeker ook van jullie als 
ouders. Heel erg bedankt voor jullie flexibiliteit tijdens het thuisonderwijs en op de 
momenten dat ik toch weer een groep naar huis moest sturen. 
We kunnen nog niet voorspellen hoe het komende schooljaar eruit komt te zien, maar de 
samenwerking net alle ouders is ons vorig jaar erg goed bevallen. Fijn! Op naar een nieuw 
schooljaar, maar eerst lekker genieten van de vakantie. Fijne zomer en tot eind augustus! 
 
Uit het team 
Chieni heeft na haar persionering nog vele jaren bij ons op school ondersteunende 
activiteiten uitgevoerd. Ze heeft nu besloten dat het mooi is geweest. Ze stopt met haar 
activiteiten voor De Brink. Het team bedankt haar voor haar jarenlange inzet en hulp voor de 
kinderen. 
Marga heeft sinds afgelopen maand wat ondersteunende werkzaamheden opgepakt. Ook 
komend schooljaar wil zij weer wat voor de kinderen van de onderbouw betekenen. Fijn! 
Marcolien is weer veel aan het werk deze weken. Fijn dat het zo goed gaat. Ik reken erop 
dat Marcolien na de zomervakantie al haar taken weer oppakt. 
Met Mirjam gaat het echt de goede kant op, maar ze is er nog niet helemaal. Fijn dat ze 
dagelijks al zoveel kan doen voor de groep en de school. Na de zomer kijken we verder wat 
haar gezondheid dan toelaat. 
 
Afscheid 
Aan het eind van het jaar nemen we weer afscheid van een aantal kinderen. Allereerst van 
Faye. Zij is verhuisd naar Leusden Zuid en gaat na de zomervakantie naar een school die 
lekker dichtbij is. Heel veel plezier en succes daar! En natuurlijk nemen we afscheid van 
groep 8. Wat een gek idee om jullie niet meer in school te zien lopen. Dus beste Naomi, 
Marlies, Nienke, Maudi, Saar, Hilde, Daan, Femke, Marijn, Neomi, Sem, Mik, Dingeman, Sem, 
Renske, Rosalie, Brett en Stijn – bedankt voor jullie gezelligheid in de school. We wensen 
jullie heel veel plezier en succes op jullie nieuwe school! Maar eerst lekker genieten van de 
vakantie! En ouders: bedankt voor het jarenlange vertrouwen in De Brink. We hebben ervan 
genoten om met jullie kinderen te mogen werken! 
 
Start schooljaar  
In de brief over de formatie schreef ik dat we na de zomervakantie op 31 augustus om 
08:30 weer beginnen. Dat was niet helemaal volledig. Zoals jullie weten worden de 
schooltijden volgend jaar:  



 

Groep 1 t/m 3: 08:30-14:00 uur – Leerkrachten buiten/deuren open om 08:20 uur 
Groep 4 t/m 8: 08:20-14:00 uur – Deuren gaan open om 08:10 uur 
Tot na de vakantie! 
 
Ouders weer op het schoolplein 
Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen alle kinderen weer aan de schoolpleinkant naar 
school worden gebracht. 
De leerkrachten van de groepen 1/2 staan tussen 08:20 en 08:25 op het schoolplein en je 
kunt je kind daar ‘overdragen’ aan de leerkracht. Vervolgens gaat de hele groep met de 
leerkracht naar binnen, zodat de lessen kunnen beginnen. 
De kinderen van groep 3 mogen zelfstandig naar binnen. 
De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen vanaf 08:10 uur zelfstandig naar binnen. Hun lessen 
beginnen om 08:20 uur. 
Hou op het plein als volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar. 
De deur aan de parkeerplaatskant (“Lidl-kant”) wordt dan niet meer als reguliere ingang 
gebruikt, vanwege overlast voor de bovenburen. 
 
Einde schooljaar  
Dit schooljaar loopt tot en met komende vrijdag. Om 12:00 uur zijn alle 172 kinderen vrij en 
kunnen we lekker gaan genieten van een welverdiende vakantie. 
 
Snottebellenbeleid 
Het ministerie heeft laten weten dat met ingang van 12 juli kinderen met neusverkoudheid 
gewoon (weer) naar school mogen komen. Dit terwijl de besmettingen weer behoorlijk 
oplopen. 
Om de veiligheid van alle kinderen en medewerkers tot aan de zomervakantie goed te 
kunnen waarborgen, hebben alle scholen van Stichting Voila besloten dat wij de laatste 
schoolweek nog het ‘snottebellenbeleid’ hanteren.  
Geen wijzigingen of veranderingen in het beleid tot aan de zomervakantie, dus. 
 
Corona-protocol na de zomer 
Het huidige corona-protocol geldt nog steeds. Op 13 augustus besluit het kabinet over de 
coronamaatregelen na de zomer. Het basisscenario is dat de richtlijnen die nu gelden van 
kracht blijven. Als de situatie sterk verbetert of juist verslechtert, dan kunnen maatregelen 
worden af- of opgeschaald. Ik hoop dus aan het eind van de zomervakantie meer te kunnen 
vertellen over de maatregelen die we in school moeten instellen. 
 

Uit de Ouderraad 

Mail 

Vandaag ontvang je een mail van de penningmeester van de ouderraad. Hou dus even goed 

je mailbox in de gaten. 

 

Terugblik 

Het was weer een bijzonder schooljaar, maar toch kijken we als Ouderraad best trots terug. 

We hebben ondanks alle beperkingen geprobeerd om ook dit jaar zoveel mogelijk leuke 

activiteiten te regelen voor de leerlingen, binnen de regels die op dat moment golden. Zo 



 

gingen de leerlingen net als elk jaar met de klas op de foto. Traden de klassen voor elkaar 

op tijdens de Nationale Kinderboekenweek. Mochten ze in de schatkamer van Sinterklaas zelf 

hun verlanglijstje samenstellen en bracht Sint tóch een bezoekje aan De Brink. Werden de 

plannen voor Kerst tig keer aangepast aan de steeds strengere regels, maar ging de boel 

toch op slot vlak voor de kerstviering. Gelukkig was er wél een sterrentocht die door kon 

gaan tijdens de sluiting van de school. De Goede Doelen Week kreeg een iets andere vorm, 

maar we maakten heel veel ouderen en zorgmedewerkers ontzettend blij met de 

chocoladerepen die de leerlingen voor ze versierden. Met Pasen speurden we in Leusden 

naar papieren en chocolade eieren. Met Koningsspelen kleurde de school oranje en waren er 

sportactiviteiten voor alle klassen. De avondvierdaagse konden we jammer genoeg niet met 

de hele school lopen, maar veel leerlingen liepen vier dagen zelf en sleepten alsnog een 

medaille binnen. En met de Juffendag was het oude normaal alweer wat meer in zicht en 

mochten er weer ouders meehelpen tijdens de leuke dag die samen met het kersverse 

Lighthouse team junior was geregeld.  

 

Volgende week staan de laatste activiteiten op het programma: opnieuw is een live stream 

geregeld voor de musical van groep 8, zodat ook dit jaar de hele familie kan meegenieten 

van het afscheid van de basisschool. En de hele laatste schoolweek zijn er diverse leuke 

verrassingen geregeld voor alle leerlingen, als vervanging van de jaarlijkse 

evenementendag.  

 

Het waren 14 ouders die zich het afgelopen schooljaar hebben ingezet om dit alles te 

regelen voor de leerlingen, maar Christa willen we graag in het bijzonder bedanken. Haar 

zoon gaat naar de brugklas en daarmee eindigt ook voor Christa haar deelname aan de 

Ouderraad. Ze heeft zich 7 jaar ingezet voor De Brink en talloze leuke en gekke dingen 

bedacht. Haar enthousiasme en creativiteit werkte aanstekelijk en dat gaan we zeker 

missen! Ook Alex stopt bij de Ouderraad, maar hij blijft nog wel betrokken als hulpouder 

voor het licht en geluid. Alex en Christa: enorm bedankt voor jullie inzet! 

 

Kalender 

De jaarplanning is klaar. Alle vakanties, vrije dagen, studiedagen en overige bijzonderheden 

staan in onze digitale kalender op de website. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Brink 

Caroline, Karin, Nannie, Mike, Nieke, Mohamedi, Adrie, Mirjam, Henny, Marcolien, Amanda, 

Mirelle, Margaret, Gonny, Marga, Gaby, Brian, Ingrid, Gert-Jan, Chieni en Francien.  

https://www.cbsdebrink.nl/actueel/


 

Ingekomen 

 

Typecursus in school 

 

 



 

Hockey 

 

 



 

BSO met huiswerkbegeleiding voor groep 7 en 8 

 



 

 


