
 

 

NIEUWSBRIEF oktober 2021 

 

Beste ouders, 
In alle groepen wordt hard gewerkt. De periode tussen de zomervakantie en de 
herfstvakantie is altijd weer even wennen en in het (school)ritme komen. Dat is aardig 
gelukt. Na een welverdiende herfstvakantie gaan we nu snel verder aan de slag.  
We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek met als thema ‘Worden wat je wil’. De 
voorbereidingen op de feesten in december zijn inmiddels al gestart. Hopelijk kunnen we – 
ondanks corona – er weer een fijn feest van gaan maken.  
 
Welkom 
Mees en Floor zijn na de herfstvakantie gestart bij ons op school. Zij zijn verhuisd en wonen 
nu in Leusden. Mees is in groep 4/5 gestart en Floor in groep 1/2a. Gezellig dat jullie er zijn! 
Mia is deze maand vier geworden en gestart in groep 1/2b. Heel veel succes en plezier, Mia! 
 
Uit het team 
Mirjam wordt vandaag geopereerd. Hopelijk zal zij zich na vandaag steeds wat beter voelen 
en zich kunnen richten op haar herstel. 
Ook Ingrid zal binnenkort geopereerd worden. De datum hiervan is nog niet bekend. 
Vandaag nemen we afscheid van gymmeester Mike. We wensen hem veel succes en plezier 
bij zijn nieuwe baan. En we bedanken hem natuurlijk voor zijn gave lessen, inzet en 
betrokkenheid bij onze school.- We hebben op dit moment nog geen opvolger beschikbaar. 
De gymlessen zullen wel gewoon doorgaan. 
 
Broers/zussen aanmelden 
Om een goed overzicht te krijgen (en te houden) van de toekomstige leerlingen, is het voor 
ons prettig te weten op hoeveel leerlingen we kunnen rekenen. Zouden jullie daarom 
jongere broertjes en zusjes die nog niet bij ons zijn aangemeld, willen aanmelden? Alvast 
bedankt! 
 
Krapte arbeidsmarkt 
Onderstaande brief van Voila wordt deze week met de ouders van 
alle Voila-scholen gedeeld:  
Het zal u niet ontgaan zijn, (ook) het onderwijs heeft een grote zorg op personeelsgebied. 
In de eerste plaats om vacatures ingevuld te krijgen. Binnen Stichting Voila lukt het al vanaf 
de zomervakantie niet om alle vacatures ingevuld te krijgen. 
We zijn continu op zoek naar geschikte collega’s. 
Als u mensen kent die bij Stichting Voila willen werken, dan is het fijn dat u dit aangeeft bij 
de directeur van de school van uw kind. U kunt ook contact opnemen met Gert Broekhuizen, 
stafmedewerker P&O bij Stichting Voila (gbroekhuizen@voilaleusden.nl). 
Ook is er ruimte voor zij-instromers. Ooit overwogen om de switch te maken? Of misschien 
heeft u ooit in het onderwijs gewerkt .......... Wij gaan graag met u in gesprek. 
 



 

Naast vacatures hebben we ook te maken met problemen rond het invullen van vervanging, 
zowel op korte termijn (ziekte) als op lange termijn (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof 
e.d.). 
We zijn als stichting aangesloten bij een invalpool (PiO/Transvita). 
Op het moment dat een collega zich ziek meldt, wordt er direct een verzoek voor vervanging 
neergelegd bij deze invalpool. Helaas zijn er steeds minder invalleerkrachten beschikbaar. 
Vervanging lukt vaak niet. Uiteraard vragen we ook aan collega’s of zij extra willen werken. 
Ook kijken we of leraarondersteuners of onderwijsassistenten een rol kunnen spelen bij de 
vervanging. Tot slot kijken we of kinderen verdeeld kunnen worden over andere groepen. 
We houden daarbij altijd het belang van de onderwijskwaliteit voor alle kinderen voor ogen. 
Maar soms lukt het gewoon niet. 
En daar balen we enorm van, want het houdt in dat we dan het besluit moeten nemen om 
uw kind (weer) naar huis te sturen. We beseffen dat dit voor u ook lastig kan zijn. 
We willen u graag laten weten dat we er binnen Stichting Voila alles aan doen om te 

voorkomen dat uw kind geen les krijgt, maar soms is het niet te voorkomen. 

Thuis werken kan een oplossing zijn, maar dat heeft ook weer te maken met de specifieke 

situatie op de desbetreffende school. 

De directeur van de school van uw kind zal u meer uitleg geven over specifieke oplossingen 

die gekozen worden bij uitval van collega’s. 

Alvast vriendelijk bedankt voor uw begrip en we staan open voor uw tips. 

Met vriendelijke groet, 

Akke Wiersma 
College van Bestuur 
 
Verkeersouder gezocht 
Al langere tijd hebben we een verkeersouder op school. Verkeersouders zijn vrijwilligers die 
werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor de kinderen. Zij hebben 
verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten en vragen 
aandacht voor verkeersveiligheid. In de directe omgeving van de school en op de school-
thuisroute. 
Ons contact met Veilig Verkeer Nederland (VVN) zorgt ervoor dat je ondersteuning kunt 
krijgen bij allerlei praktische zaken. 
Tot nu toe heeft Oscar zich volop ingezet als verkeersouder. Eens in de twee jaar 
organiseerde hij samen met VVN het project ‘Streetwise’ en ook onderhield hij twee keer per 
jaar contact met de gemeente over de verkeerssituatie rondom school. 
Oscar geeft aan te willen stoppen als verkeersouder, vanwege andere drukke 
werkzaamheden. Alle begrip natuurlijk. We bedanken Oscar voor zijn inzet, enthousiasme en 
ondersteuning. 
Tegelijk zijn we op zoek naar een nieuwe verkeersouder. Wie zou ons willen helpen? 
Heb je interesse? Laat het me gerust weten. Mail even naar info@cbsdebrink.nl  Oscar is 
zeker in de gelegenheid om e.e.a. over te dragen. 
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Uit de Medezeggenschapsraad (MR) 
Woensdag 29 september was de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. In deze 
vergadering hebben we de taken verdeeld en de jaaragenda vastgesteld. Om de 
zichtbaarheid van de MR te verbeteren is afgesproken dat in de nieuwsbrieven de rubriek 
‘Bericht van de medezeggenschapsraad’ geregeld zal worden opgenomen. In deze 
nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen schooljaar, zodat je een beeld krijgt van 
welke onderwerpen in de MR-vergaderingen zoal besproken zijn. 
 
Naast de jaarlijks terugkerende thema’s, zoals de financiële begroting, het formatieplan, het 
taakbeleid en het jaarplan van De Brink, kwamen ook andere onderwerpen in de MR-
vergaderingen aan bod. Zo heeft De Brink afgelopen schooljaar een nieuw schoolplan 
opgesteld. Op basis van het strategisch plan van Voila is een eigen schoolplan voor de 
komende vier jaar geschreven. Als MR hebben we actief meegedacht en meegelezen met dit 
schoolplan. Momenteel worden de laatste punten op de ‘i’ gezet. Binnenkort zullen de 
belangrijkste punten uit het schoolplan worden gedeeld. Daarnaast hadden we het geregeld 
over de drukte bij het halen en brengen van de kinderen, de lockdown en andere perikelen 
rondom Corona. Aan het eind van het schooljaar hebben we het gehad over de besteding 
van de extra NPO-gelden. De NPO-gelden zijn bij De Brink met name ingezet om in dit 
nieuwe schooljaar te starten met 7 groepen i.p.v. 6 groepen. Daarnaast wordt een deel van 
het NPO-geld duurzaam ingezet (zowel Voilabreed, als schoolspecifiek).  
 
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 10 november van 19:30 tot 21:00 uur. 
We bespreken dan o.a. het concept schoolplan en hoe de NPO-gelden Voilabreed worden 
ingezet.  
 
De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De vergaderdata voor dit schooljaar zijn 
te vinden in de schoolkalender van De Brink. 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? 
 
Gewoonte 1 tot en met 5 heb je in de vorige Nieuwsbrieven kunnen lezen. Dat betekent dat 
je Gewoonte 6 en 7 nog van me te goed hebt: 
 
Gewoonte 6 is ‘Creëer synergie’ 

https://www.cbsdebrink.nl/ouders/
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Gewoonte 7 is de laatste gewoonte die we bespreken. Deze heeft de naam ‘Houd de zaag 
scherp’. Eigenlijk houdt het in dat je goed voor jezelf mag zorgen. 

 
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. 
 
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. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Brink 

  



 

Ingekomen 

 Sint Maartensfeest & Lampionnenoptocht 

Zaterdag 6 november om 18.30 uur 
Start Jozefkerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
St. Maartenspel 
In de Jozefkerk beginnen we met een korte en eenvoudige kinderviering.  
We zingen Sint Maartenliedjes. Kinderen beelden het verhaal over Sint Maarten uit.  
In deze viering gaan pw. Antoinette Bottenberg en ds. Neeltje Rietveld voor.   
  
Lampionnenoptocht 
Dan gaan we naar buiten voor de feestelijke lampionnenoptocht. We lopen samen met de 
muziek en Sint Maarten op zijn paard naar de Marcuskerk. Daar genieten we buiten van koek 
en zopie!       
 
Voedselbank 
Sint Maarten is bekend geworden omdat hij zijn mantel deelde. Wij gaan delen met de 

Voedselbank. In de kerk staan weer dozen klaar voor de inzameling. Er is vooral behoefte aan: 

jam, rijst, conserven, chocomel, en pastasaus. 

We maken er weer een heel mooi feest van! Heel graag tot dan en vergeet niet je lampion!   

Meer informatie: www.stlucas.nu 

Of via het secretariaat van de Jozefkerk: 033-4941261 

http://www.stlucas.nu/

