
 

 

NIEUWSBRIEF augustus 2021 

 

Beste ouders, 
De vakantie zit er bijna op. We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en we 
kijken er naar uit om iedereen weer te zien. Alle lokalen zijn ingericht, de spullen liggen 
klaar. Wij zijn er klaar voor! 
Is het nog gelukt om een foto met de strandbal te mailen naar de nieuwe leerkracht? We 
zijn benieuwd naar alle leuke foto’s! 
We starten maandag met 157 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. 
Geniet nog lekker van het weekend en tot maandag. 
 
Uit het team 
De ouders van groep 4/5 hebben deze week al een mailtje van mij gekregen dat Mirjam er 
nog niet helemaal is. De wil is er wel, maar haar lijf laat volledig werken nog niet toe. Dit 
houdt in dat ze halve dagen zal werken en er een invaller het tweede deel van de dag 
overneemt. In de eerste twee weken zal Jolien de maandagen doen. Dinsdag, woensdag en 
donderdag zal Renée het overnemen. 
Jolien en Renée zijn nieuwe (tijdelijke) collega’s die vanuit de invalpool bij ons komen 
werken. Fijn! 
 
Welkom 
Maandag is de eerste schooldag op De Brink voor de komende leerlingen: 
Lola is verhuisd naar Leusden. Ze start in groep 5. 
Lilly en Estée komen binnenkort in Leusden wonen, maar beginnen nu wel al op onze school. 
Lilly start in groep 4 en Estée in groep 3 
Elin werd in de zomervakantie 4 jaar oud en zal starten in groep 1. 
Van harte welkom allemaal en heel veel plezier en succes op De Brink. 
 
Dinsdagen groep 7 
Voor de vakantie meldde ik dat we voor de dinsdag in groep 7 nog een vacature hebben. 
Mirelle doet haar studie op de dinsdagen, dus een andere collega moet die dag de groep 
draaien. 
Floor komt dit jaar haar eindstage (LIO) bij ons doen in groep 7. Zij zal de meeste lessen op 
de dinsdagen voor haar rekening nemen. Zij wordt daarbij begeleid door een nieuwe collega: 
Jolien. Jolien zal de overige lessen voor haar rekening nemen. Jolien, Mirelle en Floor hebben 
deze week al veelvuldig overleg gehad en zaken voorbereid. 
 
Dinsdagen groep 8 
Voor de vakantie meldde ik dat we voor de dinsdag in groep 8 ook nog een vacature 
hebben. Helaas heb ik deze vacature nog steeds niet kunnen vervullen. Ik ben er nog steeds 
druk mee bezig. Gert-Jan kan in ieder geval de eerste drie dinsdagen voor zijn rekening 
nemen, zodat ik nog even tijd heb om verder te zoeken naar een goede oplossing. Ik hou 



 

jullie op de hoogte zodra ik iets weet. 
 
Start schooljaar  
Komende maandag starten we weer. Zoals jullie weten worden de schooltijden:  
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 
 
Halen en brengen 
Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen alle kinderen weer aan de schoolpleinkant naar 
school worden gebracht. De deur aan de parkeerplaatszijde (Lidl) wordt niet meer gebruikt 
als haal- en brengplaats in verband met overlast voor de bovenburen. Op het plein kunnen 
we voldoende afstand van elkaar houden. 
 
De leerkrachten van groep 1 en 2 staan tussen 08:20 en 08:25 op het schoolplein bij de 
muur van de gymzaal.  
Ouders van deze groepen mogen het schoolplein op en met hun kind naar de leerkracht 
lopen. Daarbij houden ouders onderling 1,5 meter afstand. Je kunt je kind vervolgens 
‘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. 
 
Bij het ophalen komen de ouders niet op het plein i.v.m. het buiten spelen van de kinderen 
op het plein. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 lopen met de groep naar het hek. 
 
De Rossenberg heeft dezelfde schooltijden als wij. Het Christal gaat dit jaar ook over naar 
een continurooster. Zij starten om 08:30 en gaan op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag door tot 14:15 uur. Op woensdag zijn zij om 12:30 uur vrij. 
 

Studiedag 

Gisteren hebben we met het hele team een studiedag gehad. Centraal stond de 

gedragsmatrix die we gemaakt hebben bij The Leader in me. De basis van The leader in me 

zijn de 7 gewoontes die passen bij goed leiderschap. 



 

 
Welk gedrag (van leerkrachten en kinderen) zou er passen bij het uitvoeren van iedere 

gewoonte? Wat kunnen we van kinderen verwachten of willen we de kinderen aanleren? 

Komende week starten we met ons 7-wekenplan, waarbij iedere week een gewoonte 

centraal staat. 

Uiteraard starten we met gewoonte 1 (Wees pro-actief). 

De eerste kaart met ‘gewenst gedrag’ ziet er dan als volgt uit: 



 

 

Natuurlijk helpen we alle kinderen in hun eigen ontwikkeling. Waar het ene kind alles al ‘als 

vanzelf’ lijkt te doen, heeft de ander een beetje hulp van ons nodig. Dat mag allemaal. 

In het 7-wekenplan komt iedere week een gewoonte aan bod. Na die eerste 7 weken 
beginnen we weer met gewoonte 1 en nemen we per gewoonte een aantal weken de tijd om 
er expliciet mee te oefenen. In de loop van het schooljaar zal ik regelmatig er iets over 
schrijven in de nieuwsbrief. 
 
Heb je er nog vragen over, of wil je er meer over weten? Neem contact op met de 
leerkracht. Zij vertellen je er graag meer over. 
 
 
Corona-protocol na de zomer 

Er verandert niet veel aan het corona-protocol zoals we die hanteerden voor de 

zomervakantie. Zonder volledig te zijn, noem ik hieronder een aantal punten die het meest 

van toepassing zullen zijn bij de start van het schooljaar. Voor meer informatie verwijs ik 

naar de GGD, of mail mij even. Dan zoeken we samen het antwoord. 

 

Ouders mogen nog steeds niet in de school. We kunnen daar geen 1,5 meter afstand 

houden als alle ouders tegelijk de school in gaan.  

Na schooltijd voeren we wel oudergesprekken en die mogen op school plaatsvinden op 

voorwaarde dat ouders klachtenvrij zijn. We zullen ook nog steeds gebruikmaken van de 

digitale hulpmiddelen. 

Helaas mogen we weer geen algemene informatieavond ‘live’ geven. We kunnen immers niet 

voldoende afstand houden. We gaan in overleg hoe we een passend alternatief kunnen 

verzorgen. 

 

De algemene basisregels rondom corona zijn en blijven: 

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan 



 

van klachten gedurende de dag en laat je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen 

en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders 

thuisblijven. Uitzondering is het zgn. snottebellenbeleid. Dat staat in de volgende alinea 

vermeld 

• Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met 

coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor 

zowel kinderen als volwassenen.  

• Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de 

(nog) niet-immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven 

niet in quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten 

gelden.  

• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen 

school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie 

een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of 

overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is. 

 

Het zgn. snottebellenbeleid is als volgt: 
Kinderen van 0-12 jaar mogen naar de opvang en school: 
- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 
- als ze af en toe hoesten; 
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of 
benauwdheid; 

Maar verder blijven ze bij klachten zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij 
anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts 
en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het 
testresultaat. 

  



 

 

 
 

Kalender 

Nog even een herinnering: alle vakanties, vrije dagen, studiedagen en overige 

bijzonderheden staan in onze digitale kalender op de website. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Brink 

  

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


 

Ingekomen 

 

Typecursus in school 

 

 


