
 

 

NIEUWSBRIEF september 2021 

 

Beste ouders, 
We zijn weer goed gestart. Wat fijn om iedereen na de zomervakantie weer op school te 
zien. 
Vandaag was de schoolreis van groep 1, 2 en 3. Zo spannend om met een grote bus erop uit 
te gaan. De kinderen keken ernaar uit. De bestemming niet te ver weg: Voorthuizen. Het 
was een heerlijke dag met mooi weer. We hebben het goed gehad. 
Komende donderdag gaan de groepen 4 tot en met 8 op stap naar Drievliet. We gaan daar 
net zo’n fijne dag van maken.  
 
Welkom 
Afgelopen maand is Sem 4 jaar geworden en gestart in groep 1/2b. Fijn dat je er bent, Sem! 
 
Voorschriften corona 
Zoals demissionair minister-president Rutte heeft aangekondigd zullen vanaf morgen (25 
september), de maatregelen rondom Corona verder versoepelen.  
In aanvulling hierop zijn de richtlijnen ook aangepast. 
Punten die hierin staan zijn bv. 

 Kinderen mogen met lichte verkoudheidsklachten naar school. 
 Bij een besmetting hoeft in principe niet de hele klas naar huis.  

Je krijgt van ons verdere informatie als er een besmetting plaatsvindt in de groep van 
je kind. Het advies van de GGD is leidend in dit proces, het kan dus zo zijn dat de 
GGD aangeeft dat de hele klas wel naar huis moet.  

 We hanteren voorlopig nog de regel dat we geen ouders in school laten, behalve op 
afspraak. Denk bijvoorbeeld aan de startgesprekken. Halen en brengen van de 
kinderen blijft ook op dezelfde manier plaatsvinden. 

 Voor de ouders van de groepen 1 en 2 zijn we op zoek naar een manier van 
betrekken van de ouders bij de spelinloop. De ouders van deze groepen worden 
hierover binnenkort door de eigen leerkracht geïnformeerd via Parro. 

 
Inloopspreekuur Lariks  
Vanaf heden is er weer inloop op school vanuit Lariks. Ik, Mery van de Biezen, ben weer 
aanwezig op school. Gedurende mijn loopbaan als maatschappelijk werkster heb ik vooral 
binnen de jeugdzorg gewerkt. Waarbij ik ook met ouders van kinderen in de 
basisschoolleeftijd ervaring heb opgedaan. Op dit moment werk ik sinds een jaar als 
consulent bij Lariks. 

Er mag vooraf aangemeld worden, u mag ook op het moment zelf de school in lopen voor 
een gesprek. Een gesprek kan gaan over pesten of gepest worden, onvoldoende sociale 
vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school, gescheiden ouders, (huiselijk) 
geweld, opvoeding, verwerken van verlies (rouw), gedragsproblemen, financiële 
problematiek of iets anders wat er bij u, uw kind of in uw gezin speelt. 



 

Op de volgende momenten ben ik aanwezig op school: 
 
Dinsdag 28 september 13.00 uur tot 15.00 uur. 
Dinsdag 12 oktober 13.00 uur tot 15.00 uur. 
Dinsdag 9 november 13.00 uur tot 15.00 uur. 
Dinsdag 30 november 13.00 uur tot 15.00 uur. 
Dinsdag 14 december 13.00 uur tot 15.00 uur. 
 
Wilt u buiten deze momenten contact, dan kunt u een email sturen naar 
m.vandebiezen@lariks-leusden.nl. Graag even vermelden naar welke school uw kind gaat. 
Wie weet tot ziens. 
 
Bericht van de medezeggenschapsraad (MR) 
Komende woensdagavond 29 september om 19:30 uur staat de eerste MR-vergadering van 
dit schooljaar gepland. De MR bestaat uit een groep ouders (oudergeleding) en een groep 
personeelsleden (personeelsgeleding). De MR denkt mee met het schoolbeleid en behartigt 
de belangen van hun achterban. De schoolleiding informeert en/of raadpleegt de MR voordat 
de belangrijkste besluiten binnen een school genomen worden. In sommige situaties moet 
de MR instemmen met voorgenomen besluiten. Zo heeft de MR advies- en instemmingsrecht 
over zaken, zoals: schooltijden, schoolplan, formatieplan, benoemingsbeleid en 
arbowetgeving.  
 
De leden van de oudergeleding zijn: Minke Pietersma (ouder van Menthe en Jilles), Hannah 
Verhoeff (ouder van Thom en Chris), Rieke Gorter (ouder van Laurens en Judith)  
De leden van de personeelsgeleding zijn: Nannie Bleijerveld (intern begeleider), Gert-Jan de 
Vos (groepsleerkracht) en Gonny de Klaver (groepsleerkracht). 
 
De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De vergaderdata voor het komende 
schooljaar komen zo spoedig mogelijk in de schoolkalender te staan. Alle notulen van de 
vergaderingen worden gedeeld op de website van De Brink. Voor vragen, opmerkingen en 
ideeën is de MR te bereiken via mr@cbsdebrink.nl.  
 
Iets voor jou?  
Binnenkort treedt één van de ouders af en daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe 
enthousiaste ouder die de oudergeleding komt versterken. MR-vergaderingen zijn in principe 
openbaar, dus woon gerust eens een vergadering bij om te kijken of het iets voor jou is!   
 
Leader in me 
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? 
 
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat we aan het begin van het schooljaar iedere week een 
gewoonte centraal stellen. Dat heet ons 7-wekenplan. 
Gewoonte 1 stond in de vorige Nieuwsbrief, dus het is nu tijd om gewoonte 2, 3 , 4 en 5 nog 
even te noemen. Op deze manier weet je waar we op school aan werken. 
 
 

https://www.cbsdebrink.nl/ouders/
mailto:mr@cbsdebrink.nl


 

Gewoonte 2 is ‘Begin met het einddoel voor ogen’. 

 
 

Bij gewoonte 3 werken we aan ‘Belangrijke zaken eerst’.

 
 
Bij Gewoonte 1, 2 en 3 stond jij zelf centraal. Gewoonte 4, 5 en 6 gaan over je relatie met 
ander. 
Gewoonte 4 is ‘Denk win-win’. Is wat goed is voor jou, ook goed voor de ander? 



 

 

Gewoonte 5 is ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’.

 
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. 
 
 
 



 

Uit de Ouderraad 
Een nieuw schooljaar is gestart! Voor de kinderen, voor jullie als ouders, voor de 
leerkrachten en ook voor ons als ouderraad. Bij ouders waarvan hun kind(eren) al langer op 
school zitten, zijn wij waarschijnlijk al bekend. Maar voor ouders waarvan hun kind net start 
op de basisschool is ook een ouderraad iets nieuws. 
Wij zijn met 13 ouders, waarvan onze kinderen in verschillende leergroepen zitten. Voor de 

leerlingen organiseren we verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst 

maar we zijn ook actief met bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, Pasen, de schoolfoto en het 

schoolreisje. Per activiteit wordt er een commissie gevormd waar ook één of twee 

leerkrachten deel van uit maken. En het junior Lighthouseteam (dat bestaat uit leerlingen uit 

groep 5 t/m 8) helpt sinds vorig schooljaar ook mee bij de organisatie, leuk! 

 

Om de activiteiten te kunnen organiseren en realiseren zijn wij afhankelijk van de 

ouderbijdrage waarvan we dit betalen. Voor de vrijwillige ouderbijdrage wordt in oktober een 

mail gestuurd vanuit de penningmeester. 

 

Mocht je een vraag/opmerking aan of voor de ouderraad hebben, we ontvangen je reactie 

graag via or@cbsdebrink.nl. 

 

Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil 

Op 6 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Worden wat je wil’. We 

duiken op school in het thema door verschillende beroepen aan bod te laten komen in de 

klas, ‘lekker lui te lezen’ op gekke plekken in de school, we snorren op de Biezenkamp 

beroepen op tijdens de vossenjacht en er is een boekenruilmarkt. Het junior Lighthouseteam 

helpt ons hiermee, maar we kunnen ook nog wel wat hulp van ouders gebruiken! 

Bijvoorbeeld voor de vossenjacht op woensdag 13 oktober of om een keer in de klas van 

(een van) je kinderen te komen vertellen over je werk. Heb je tijd en zin? Meld je dan aan 

via lottevolmerink@hotmail.com. 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 14 september zijn alle kinderen op de foto gezet. De fotografen hebben hard 

gewerkt om weer mooie foto’s te maken. Binnenkort krijgen de kinderen via hun meester of 

juf een kaartje met een unieke code, waarmee je de foto’s kan bekijken én bestellen op 

schoolfotograaf.nl. Hopelijk kunnen we deze codes nog voor de herfstvakantie uitdelen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Brink 

  



 

Ingekomen 

Inspiratieavond SWV De Eem 

Op 5 oktober is er een Inspiratieavond van het Samenwerkingsverband. Aanmelden voor 

deze avond kan hier. 

  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-5-oktober-2021-169120521031


 

 


