NIEUWSBRIEF november 2021
Beste ouders,
Vanavond wordt bekend welke maatregelen het kabinet neemt vanwege het toegenomen
aantal corona-besmettingen. Aanvankelijk verwachtte ik dat de scholen gesloten zouden
worden, maar inmiddels lijken die geluiden te zijn veranderd. Toch werken we achter de
schermen wel aan een draaiboek, want wat nou als….
Van veel ouders heb ik aardige en positieve reacties gehad over mijn aanstaande vertrek op
De Brink. Dank jullie wel voor alle lieve berichtjes en sympathieke wensen.
Het meest lastige heb ik het met de vragen van de kinderen. “Waarom ga je nou weg? Vind
je ons niet aardig meer?” Kom dan maar eens met een goed antwoord…
Welkom
Lucas en Sophie zijn deze maand in groep 1/2a gestart. Gezellig om jullie erbij te hebben.
Veel succes en plezier op school!
Uit het team
Yvonne Smith is oud-leerkracht en gaat als vrijwilliger in sommige groepen wat
ondersteuning bieden aan kinderen die extra hulp nodig hebben. Fijn om een paar extra
handen op school erbij te hebben.
We hebben gelukkig weer een gymleerkracht. Sinds deze week is Mark aanwezig. Hij heeft
afgelopen maandag en vandaag de groepen 3 tot en met 8 gymles gegeven. Fijn! Voor de
groepen 1 en 2 zoeken we nog een oplossing. Tot die tijd geven deze leerkrachten zelf de
gymles.
Over de situatie in het team heb ik gisteren een mail gestuurd. De teambezetting is op dit
moment wat zorgwekkend door het aantal afwezige collega’s en het gebrek aan
vervangingsmogelijkheden. Hopelijk verbetert de situatie snel. Ik hou jullie op de hoogte.
Stageweek
Komende week zullen alle studenten de hele week aanwezig zijn op school. Gezellig!
Sinterklaasviering
De Sinterklaasviering zal dit jaar opnieuw in sobere vorm plaatsvinden. Jullie zijn daar al over
geïnformeerd. Geen groots onthaal op het schoolplein, maar evengoed wel een geweldige
dag voor de kinderen. Aan de voorbereidingen zal het niet liggen.
Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij.
Herinnering: studiedag voor groep 1 t/m 3
Even een reminder: in de agenda staat voor maandag 6 december een studiedag voor de
groepen 1 t/m 3. Deze kinderen zijn dan een dagje vrij, terwijl de leerkrachten op school
(digitaal) aan de slag gaan met diverse onderwijsverbeteringen. We werken dit jaar
bijvoorbeeld met een nieuwe lessenmap voor rekenen. En daarnaast hebben we nog veel

wensen rondom het verbeteren van het onderwijs. Goed om het daarover te hebben met
elkaar.
Voor de overige groepen is 6 december een gewone lesdag.
Kerstviering
Ook de kerstviering zal in afgeslankte vorm plaats gaan vinden. Ook hier geen viering met
ouders. Voor de kinderen maken we er evengoed een fijn feest van. Informatie hierover
volgt nog.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Brink
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