NIEUWSBRIEF februari 2022
“Je hebt goede wortels nodig om tot mooie blaadjes te
komen"
(Stephen Covey)
Beste ouders,
De voorjaarsvakantie staat voor de deur! De lente klopt aan en we
hopen op een stralend voorjaarszonnetje na al die regen. Nu is het tijd
om te genieten van een heerlijk weekje vakantie! We zien iedereen
gezond en uitgerust weer terug op maandag 7 maart. Om 8.10 uur
staan de deuren weer open!
De afgelopen weken heb ik ervaren hoe fijn en betrokken leerlingen, ouders en
leerkrachten zijn op De Brink! Leerlingen die dagelijks een praatje komen maken, mij
goeiemorgen komen zeggen, ouders die tijdens de portfoliogesprekken mij niet
voorbij lopen, maar zich even voorstellen en tijd nemen voor een gesprekje en
leerkrachten die aandacht hebben voor elkaar, samenwerken en begrip tonen dat ik
nog niet alles kan weten in de paar weken dat ik op de Brink rondloop. Door heel de
school zie ik hierbij gewoonte 1 van Covey: Wees pro-actief! en gewoonte 6: Creëer
synergie! enorm aanwezig. Bedankt voor jullie warme welkom!
Welkom
Jounes is verhuisd naar Leusden en is 16 februari gestart in groep 3. Fijn om jou erbij te
hebben in groep 3. Heel veel succes en plezier!
Uit het team
Mirjam is weer steeds vaker op school. Ze is nu zo’n twee uur per dag op school en het lukt
in die tijd om met een aantal kinderen te werken. Francien is voorzichtig gestart met 2x per
week een moment voor enkele schoolwerkzaamheden.
Heel fijn dat ze beide er weer zijn en voorzichtig stappen maken in de goede richting.
Mailadres
Jullie kunnen mij het beste per mail bereiken via: mvreij@cbsdebrink.nl

Studiedag
Op woensdag 23 maart is de volgende studiedag. Dit geldt voor alle scholen van Voila.
Alle leerlingen zijn dan vrij!
Uit de MedezeggenschapsRaad (MR)
Binnen de MR zijn er wat wisselingen geweest. We hadden als MR al afscheid genomen
van Brian. In de vergadering van 2 februari j.l hebben we kennis gemaakt met
interim-directeur Matthijs van Reij. Voor ons als MR prettig om in gesprek te zijn met een
ervaren directeur, die niet alleen Voila, maar ook de Brink kent. Wij kijken uit naar een
fijne samenwerking.
We hebben afscheid genomen van onze voorzitter, Minke Pietersma. Haar termijn was
verstreken en met een aanstaande verhuizing buiten ons mooie Leusden was het tijd om
te stoppen. Bedankt voor je inzet de afgelopen jaren.
Er hebben zich na de nieuwsbrief in december geen nieuwe ouders gemeld die interesse
hebben om deel te nemen aan de MR. Volgens de procedure voor het aanstellen van
nieuwe MR leden, zijn verkiezingen dan niet nodig. Daardoor hebben we als MR een
nieuw MR-lid mogen verwelkomen, Nina Blijleven, moeder van Vigo (groep 2). Fijn dat je
ons komt versterken, Nina. Er is nog een ouder geïnteresseerd, zij kiest er voor de eerst
nog een tijdje mee te kijken als potentieel lid van de MR.
Tijdelijk kiest de MR ervoor om geen vaste voorzitter te hebben, maar taakgericht te
werken. Desondanks horen we het graag als er vragen of opmerkingen zijn. Dit kan nog
altijd via het mailadres MR@cbsdebrink.nl
Gruitopfrisser
Afgelopen week was de gruitopfrisser. Vorige week woensdag hebben de leerlingen fruit van
school gekregen. Dit fruit is gesponsord door Lidl. Doel van dit project is kinderen en ouders
er bewust van te maken vaker groenten of fruit mee te nemen voor het 10-uurtje. De
gruitopfrisser wordt ook op 16 maart nog een keer aangeboden door Lidl.
Sporttoernooien
Ook de schoolsporttoernooien kunnen weer van start gaan door de versoepelingen rondom
Corona. In de voorjaarsvakantie zijn er het schoolbasketbaltoernooi en het
schoolhandbaltoernooi. De Brink doet aan beide toernooien mee. Heel leuk! Doet je kind mee
of ben je begeleider, dan krijg je van Gert-Jan het programmaboekje mee naar huis.
Veel plezier en sportiviteit gewenst!
Uit de OuderRaad (OR)
Goede Doelen Week
In de week van 14 maart tot en met 18 maart is het weer Goede Doelen Week. Dit jaar is het
thema: Een betere wereld begint bij jezelf. We richten ons in deze week op zorgen voor de
mensen, dieren en natuur om ons heen. Hoe we dat gaan doen, lezen jullie in een speciale
brief die na de voorjaarsvakantie wordt verstuurd.
Wel willen we jullie alvast vragen om lege statiegeldflessen te verzamelen. Die gaan we
gebruiken om geld in te zamelen voor ons gekozen goede doel: Stichting Dierenambulance.
Ook willen we vragen om (schoongemaakt) afval te bewaren waar mee kan worden
geknutseld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boterbakjes, toiletrollen, eierdozen, etc. Bedankt
alvast!

Hulpouders gezocht
We schreven het de vorige keer al; de ouderraad is op zoek naar een handige vader of
moeder die ons kan helpen met het licht en geluid bij evenementen. Lijkt het je leuk om dit
samen met Oscar op te pakken of heb je eerst nog vragen? Zoek dan even contact met Oscar
via or@cbsdebrink.nl.
Na de voorjaarsvakantie kunnen we ook weer op school luizenpluizen. Daar zoeken we ook
nog enthousiaste ouders voor. Het luizenpluizen gebeurt iedere eerste woensdag na een
schoolvakantie en start direct om 08.30 uur. Als we met meerdere ouders zijn (+/- 10), zijn
we vaak met een uurtje klaar. Wil je dit schooljaar in het luizenpluisteam? Meld je dan door
het invullen van dit formulier.
Voor vragen over het luizenpluizen kun je bij Lotte terecht via or@cbsdebrink.nl.

Voor in de agenda
Dinsdag 8 maart: inloopspreekuur Lariks in MFC Atlas (13-15 uur)
Woensdag 9 maart: Luizencontrole
14 t/m 18 maart: Goede Doelenweek
Dinsdag 22 maart: Inloopspreekuur Lariks in MFC Atlas (13-15 uur)
Woensdag 23 maart: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij!
Met vriendelijke groet,
Matthijs van Reij
Ingekomen

