NIEUWSBRIEF januari 2022
Beste ouders,
De afgelopen weken hebben we in een vreemde roes meegemaakt. Verslagen en vol
ongeloof over het overlijden van Linda, moeder van twee van onze kinderen.
Het verdriet voor dit gezin is voor ons bijna niet voor te stellen.
Toch voelt het goed om op onze eigen wijze een bescheiden bijdrage te hebben kunnen
leveren in het afscheid. Ik heb jullie daar met eerdere mails al over geïnformeerd.
In de groepen ontstonden veel waardevolle gesprekken. En ondanks de intens verdrietige
aanleiding, komen we als team en als kinderen dichter tot elkaar. We tonen ons
kwetsbaarder dan anders en helpen elkaar. Mooi om te zien dat ook een aanleiding als dit,
ons weer veel kan leren.
Ook de komende periode bieden we zeker ruimte voor het aanwezige verdriet. Tegelijk
willen we als school een veilige plek zijn, waar we ook over kunnen gaan tot ‘de orde van de
dag’ en met de dagelijkse regelmaat voor afleiding kunnen zorgen.
We willen alle ouders bedanken voor hun betrokkenheid. Ook wij voelen ons gesteund door
jullie.
Welkom
Sophie en Tygo zijn in januari vier jaar oud geworden. Abel wordt maandag 4. Fijn om jullie
erbij te hebben in groep 1/2b. 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. Fijn om te merken dat ze stappen maakt in
de goede richting.
De afwezigheid van Francien duurt nog even voort.
Matthijs stelt zich voor
Beste ouders/verzorgers,
Met trots mag ik mijzelf voorstellen als nieuwe
schoolleider van basisschool de Brink.
Mijn naam is Matthijs van Reij en ik ben ontzettend blij
dat ik met ingang van 1 februari Brian mag opvolgen.
Ik heb 10 jaar ervaring als schoolleider in het
basisonderwijs. Op 1 januari 2012 ben ik binnen VOILA
gaan werken als schoolleider op basisschool Loysder
Hoek in Leusden-Zuid. Deze school heb ik samen met
mijn team opgebouwd tot een onderwijskundig sterke school met zichtbaar aandacht voor
elk kind. De school is in deze periode gegroeid van 80 naar 220 leerlingen. Ik ben natuurlijk
trots op de school. Ik geniet het meest van de prettige en veilige sfeer waarbij elk kind

gezien wordt en waarbij ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Voordat ik
schoolleider ben geworden heb ik 13 jaar als leerkracht gewerkt in Amersfoort en Portugal.
De afgelopen 3 weken heb ik elke dinsdag al met Brian meegelopen. Ik ben warm ontvangen
door het team van de Brink. Ik kijk er naar uit om deel te gaan mogen uitmaken van dit
team en samen met kinderen, team en ouders verder te bouwen aan deze fijne school.
Dan nog iets over mij persoonlijk. Ik ben 45 jaar en woon inmiddels 17 jaar met mijn
kinderen Diogo (17 jaar) en Mafalda (14 jaar) in Leusden. Bijzonder voor mij is ook dat zij
als kind op basisschool de Brink hebben gezeten. Een aantal leerkrachten kennen mij dan
ook nog als ouder.
Naast mijn passie voor het onderwijs ga ik ook heel graag op reis. Sporten doe ik graag. Ik
speel hockey en ben scheidsrechter bij MHC Leusden, doe aan hardlopen en tennis. In de
vrije tijd die dan nog overblijft ontspan ik met een spannende serie.
Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik hoop dat jullie dat als ouder snel
zullen merken. Weet dat mijn deur voor jullie open staat als jullie vragen of opmerkingen
hebben of iets anders kwijt willen.
Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat we samen er alles aan doen om jullie
kinderen een mooie schooltijd te bezorgen!
Als laatste wil ik Brian bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hij heeft er samen met
het team een school van gemaakt waar ze oprecht trots op mogen zijn!
Met hartelijke groet,
Matthijs van Reij
Mailadres
Het mailadres van De Brink blijft gewoon info@cbsdebrink.nl
Matthijs gaat deze mailbox beheren.
Studiedag
Nog even een reminder: komende dinsdag is het 1 februari en dan heeft het team van De
Brink een studiedag. Deze dag staat in de digitale ouderkalender. Alle kinderen zijn deze
dinsdag vrij.
Uit de ouderraad
Handige vader/moeder gezocht!
Bij veel evenementen die we vanuit de ouderraad organiseren voor de leerlingen is licht en
geluid nodig. Denk aan Koningsdag, de musical van groep 8, Juffendag en het
Sinterklaasfeest. School heeft alle faciliteiten hiervoor in huis, maar er is binnen de
ouderraad maar 1 ouder die de techniek regelt: Oscar. Daarom zijn we op zoek naar een
vader of moeder (met een beetje technische achtergrond) die hem hierbij wil ondersteunen.

Concreet betekent het dat je gevraagd wordt om voor aanvang van het event de techniek
klaar te zetten en het ook weer op te ruimen. En in sommige gevallen bedien je de
apparatuur tijdens het event zelf (in coronatijd wordt dit ook wel eens door de leerlingen uit
groep 8 gedaan, omdat ouders de school niet in mogen). 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.
Luizenmoeders (of -vaders) gezocht!
We kunnen nog meer hulp gebruiken: luizenmoeders of -vaders! Lange tijd kon het
luizenpluizen door corona niet plaatsvinden, maar nu Nederland langzaamaan weer
teruggaat naar het oude normaal willen we ook alvast het luizenpluizen weer in de
startblokken hebben staan. 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.
Gruitopfrisser
We zijn weer gestart met de gruitopfrisser. Vorige week woensdag hebben de leerlingen fruit
van school gekregen. Dit fruit was 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 in februari en maart nog een keer aangeboden door Lidl. In de
digitale kalender op de website vind je wanneer dit precies is.
BEDANKT!
Brian, ook namens de ouderraad willen we je bedanken voor de fijne samenwerking de
afgelopen jaren. Geen vraag of suggestie was te gek en afstemming was altijd mogelijk. De
commissies kregen veel ruimte van je om binnen de kaders de leukste activiteiten te regelen.
Die leuke activiteiten blijven we natuurlijk regelen, maar we gaan jouw bijdrage daarin zeker
missen! We wensen je heel veel plezier bij CPS. En alle geluk en gezondheid voor jou en je
gezin.
Astrid, Josée, Miranda, Lieske, Lotte, Wendy, Cora, Sonja, Annette, Oscar, Lisanne, Desiree
en Ilona
Hiermee sluit ik mijn laatste Nieuwsbrief voor De Brink af en geef ik het stokje vol
vertrouwen over aan Matthijs.
Ik kijk met een ontzettend prettig gevoel terug op mijn tijd op De Brink. Ik wil jullie
bedanken voor alle steun en waardevolle momenten. De Brink is een gave plek om te zijn.
Het ga jullie goed!
Met vriendelijke groet,
Brian
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