NIEUWSBRIEF december 2021
Beste ouders,
De school is inmiddels al een week gesloten. We verzorgen hier
nog wel de noodopvang, maar voor jullie thuis is het weer
schakelen om de kinderen plotseling een week extra thuis te
hebben. Voor de één was dat eenvoudig te regelen, voor de
ander was het weer een flinke opgave.
Om alle gezinnen een hart onder de riem te steken en
natuurlijk fijne feestdagen te wensen reed de afgelopen dagen
– op initiatief van de ouderraad – een mooi versierde auto door
Leusden om alle gezinnen van De Brink een kerstpakket te
bezorgen.
Mede namens de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het team hoop ik dat iedereen
straks een paar fijne kerstdagen heeft. Geniet van de vakantie en laten we hopen dat 2022
een mooi, liefdevol en vooral gezond jaar gaat worden voor iedereen.
Welkom
Hidde werd begin december 4 en is daarom bij ons op school gestart. Gezellig om je erbij te
hebben, man. Veel succes en plezier!
Uit het team
We hebben nog een aantal collega’s die afwezig zijn.
Mirjam is nog niet voldoende hersteld. Ze is onlangs even in de groep geweest. En ook de
komende periode zal ze verder werken aan haar herstel. Na de kerstvakantie zal zij online
het nodige kunnen betekenen, maar ze heeft nog niet voldoende energie om weer voor de
groep te kunnen staan.
Ook het herstel van Francien gaat nog even duren. Fijn dat ze langzamerhand wat tot rust
kan komen. Ik heb op dit moment nog geen goed zicht op een hersteltermijn. Zodra daar
meer over bekend is, laten we dat weten.
Situatie na de kerstvakantie
Ik heb de mail van december 2020 er nog even bij gepakt. Toen mailde ik jullie half
december dat de scholen onverwacht gesloten werden. Ook dit jaar werden we uiteindelijk
toch weer verrast door de sluiting van de scholen.
Om te voorkomen dat we na de kerstvakantie weer voor verrassingen komen te staan, heb
ik alle collega’s gevraagd vast thuisonderwijs voor de week na de kerstvakantie voor te
bereiden. Stel dat de scholensluiting toch langer gaat duren dan de kerstvakantie, dan zal
maandag 10 januari gebruikt worden als ‘inregeldag’ om spullen te halen, etc. Dan kunnen
we vanaf dinsdag 11 januari aan de slag met het thuisonderwijs.
Op 3 januari wordt bekend of en hoe we op 10 januari het onderwijs moeten gaan
verzorgen.

Matthijs
Matthijs van Reij zal in ieder geval vanaf 1 februari voor de rest van dit schooljaar mijn taak
als directeur overnemen. Jullie hebben daar vorige week een brief over ontvangen. Matthijs
is tien jaar directeur van de Loysderhoek in Leusden-Zuid en zal dus beide scholen gaan
leiden. In januari heb ik regelmatig overleg met Matthijs om alle lopende zaken van De Brink
aan hem over te dragen.
Volgens mij heeft De Brink er met Matthijs een fijne directeur bij!
Bericht van de medezeggenschapsraad (MR)
De tijd vliegt: inmiddels is de MR al weer drie keer bij elkaar geweest dit schooljaar. In de
vergadering van 15 december werden we o.a. door Brian geïnformeerd over de nieuwe
jaarbegroting en hebben we ingestemd met het schoolplan. In het schoolplan zijn de
ambities van De Brink voor de komende vier jaar beschreven. Vanuit het schoolplan worden
de jaarplannen opgesteld. De belangrijkste ontwikkelpunten voor de komende jaren liggen
op het gebied van:





Verdere ontwikkeling in het Leader in me-traject;
Breed ontwikkelen van leerlingen en leerkrachten;
Het verder verbeteren van het vakmanschap van de leerkrachten, waarbij het
onderwijs door leerkrachten samen voorbereid wordt;
Het creëren van een ononderbroken ontwikkeling van het kind door
onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding op elkaar af te stemmen.
Daarbinnen passen bijvoorbeeld een doelgerichte instructie en het toepassen van
coöperatieve werkvormen.

In een aparte vergadering informeerde Akke Wiersma, bestuursvoorzitter van Voila, de MR
uitvoerig over hoe Voila de opvolging van Brian voor zich ziet. Zoals gecommuniceerd, is
gekozen voor een tijdelijke opvolging tot aan de zomervakantie in de persoon van Matthijs
van Reij (directeur van Loysder Hoek).
En tot slot: er zijn inmiddels twee ouders die de oudergeleding van de MR willen komen
versterken. Mochten er nog andere ouders belangstelling hebben om toe te treden tot de
MR-oudergeleding, maak dat dan voor vrijdag 21 januari kenbaar via mr@cbsdebrink.nl.
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 2 februari van 19:30 tot 21:00 uur. 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.
Kerstviering
De kerstviering was een groot succes, ondanks het feit dat we het met ‘stoom en kokend
water’ een week moesten vervroegen.
Met flinke inspanningen van de kerstcommissie is alles toch gelukt en hebben we donderdag
kunnen genieten van een fijne viering in de eigen groep.
In iedere groep was er een high-tea met allemaal lekkers. Verder waren er leuke
knutselactiviteiten en hebben we er in iedere groep een gezellige dag van gemaakt.

Omdat we ook met kerst niet alleen aan onszelf denken, maar ook aan de mensen om ons
heen, hebben we aan alle bewoners van de appartementen in ons gebouw een attentie door
de brievenbus gedaan. Ook de bewoners van het woonzorgcentrum ’t Hamersveld hebben
allemaal een kerstkaart en wat lekkers gekregen.
Een groot compliment aan alle ouders en collega’s in de kerstcommissie.

Met vriendelijke groet,
Het team van De Brink

