
NIEUWSBRIEF maart 2022

“Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan". (Nelson Mandela)

Beste ouders,
De afgelopen maand zien we dat corona langzaam naar de achtergrond verdwijnt.
Leerkrachten en kinderen kunnen gelukkig weer gewoon aanwezig zijn. Heel fijn voor
de voortgang van ons onderwijs!
Daarentegen maakt de wereld zich zorgen over de oorlog in Oekraïne. De impact is
groot en ook onze kinderen praten er in de groepen over. Op kleine schaal zal
Leusden ook vluchtelingen uit Oekraïne gaan opvangen. Voila (de Stichting waar de
Brink deel van uitmaakt) gaat in de komende weken voor kinderen die in Leusden uit
de Oekraïne terecht zijn gekomen onderwijs verzorgen.

Bereikbaarheid Matthijs
Ik krijg geluiden door dat jullie mij nog niet altijd weten te vinden of via mail niet
bereiken wanneer het nodig is. Via mail ben ik goed te bereiken op
mvreij@cbsdebrink.nl. Op de volgende momenten ben ik op de Brink aanwezig:
maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdagmiddag en donderdagochtend.

Een geslaagde Goede Doelenweek!
Vorige week was het Goede Doelenweek. We openden de week met een vlog van
Arie Afval. Hij vertelde de kinderen welke leuke activiteiten ze die week gingen doen
vanuit het thema ‘Een betere wereld begint bij jezelf’. Een van de activiteiten was het
inzamelen van zoveel mogelijk lege flessen voor stichting Dierenambulance. Wat
hebben de kinderen goed hun best gedaan, er zijn heel veel flessen ingeleverd. Het
statiegeld samen met het budget voor de organisatie van de Goede Doelenweek van
vorig jaar heeft ervoor gezorgd dat De Brink een cheque van € 400,- kon
overhandigen aan stichting Dierenambulance. Op woensdag waren er twee
medewerkers van stichting Dierenambulance op school, zodat de leerlingen een
beetje beeld kregen bij het werk wat ze doen. Hebben jullie thuis ook gehoord over
de vele watervogels die er zijn? Verder waren er de hele week afvalgrijpers en
handschoenen, hesjes en vuilniszakken op school die we van Opgeruimd Leusden
hebben geleend.
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Geregeld ging een klas naar buiten om weer een stuk natuur schoon te maken. En
wat was het leuk in de struintuin, op dinsdag voor groep 1 t/m 3 en op donderdag
voor groep 4 t/m 8. Genieten en ontdekken in de natuur en zelf broodjes bakken
boven het vuur. Vrijdag was Arie Afval op school voor de afsluiting van een leuke en
leerzame week. Hij deed een goochelshow en een quiz voor de hele school!

Koningsspelen
Nadat we Koningsspelen twee jaar op een andere manier hebben gevierd, kunnen
we dit jaar op 22 april Koningsspelen eindelijk weer vieren zoals we gewend zijn! Met
de klassen uit de onderbouw van de drie de scholen organiseren we een leuk
spellencircuit. Welke spellen het exact worden is nog niet bekend. De kinderen van
groep 4 t/m 8 zullen het programma van de buurtsportcoaches op de sportvelden
bijwonen. Dit vindt plaats op donderdag 21 april van 11.30-13.30 uur. Hulpouders
voor deze twee momenten zijn zeker nodig. Kun en wil je op 22 april helpen bij
groep 1 t/m 3 reserveer dan alvast je eigen agenda. Het aanmeldformulier voor
hulpouder volgt zodra bekend is wanneer de bovenbouw naar de sportvelden gaat.

Een bericht van de Paascommissie
Lentedroom

Het is lente en het is als een droom die op het juiste moment uitkomt.
Na twee jaar waarin het even niet mogelijk was om met alle kinderen samen een
feest te vieren of activiteiten op te pakken, kan het nu weer wel.

We gaan met elkaar Pasen vieren.
Op donderdag 14 april is er in school een Paasviering.
Thema van deze viering is ‘Nieuw leven’.
Het is een viering voor kinderen, door kinderen.
Alle kinderen ontmoeten elkaar in de benedenruimte in school.
Alle groepen nemen een stukje van de viering voor hun rekening.

Maar dat is nog niet alles.
Deze dag is er ook een Paasspeurtocht.
Dat gebeurt op het winkelcentrum De Biezenkamp.
Hier doen alle kinderen aan mee.
In groepjes gaan kinderen op pad, op zoek naar opdrachten. Leuke opdrachten die
elk groepje met elkaar moet aanpakken en uitvoeren.

Kinderen hoeven op 14 april geen 10-uurtje mee te nemen.
Voor limonade en een kleine traktatie wordt gezorgd.
Kinderen nemen wel hun eigen lunch mee.

Al eerder komt er in school een gezamenlijk knutselmoment.
Woensdag 30 maart ontmoeten kinderen uit alle groepen elkaar ook.
Zij gaan dan met elkaar, in kleine groepjes, aan de slag om Paasversieringen te
maken.
Al deze Paasversieringen komen in school te hangen.
Met elkaar wordt gezorgd voor een kleurrijke ‘aankleding’ van de school.

Onze lentedroom komt uit. Wij mogen samen weer ‘vieren’.
Laat deze droom de eerste zijn van vele dromen die nog mogen uitkomen.

Annette & Lisanne (namens de ouders)
Gonny, Evi (stagiaire) & Margaret (namens het team)



Studiedag
Afgelopen woensdag 23 maart was er een studiedag op alle Voila-scholen in Leusden.
Tijdens het ochtendgedeelte heeft het team alle leeropbrengsten van de afgelopen periode
geanalyseerd. Hiermee kunnen we het onderwijs voor jullie kinderen op de juiste manier
vormgeven. Daarnaast hebben we oriënterend gesproken over de formatie van 2022-2023.
Het middagprogramma bestond uit een lunch en een ontwerpsessie voor de Brink en de
Rossenberg. In gezamenlijkheid zijn we aan het onderzoeken waar wij het samenwerken en
de verbinding kunnen vinden, hoe wij de krapte wat betreft ruimte in Atlas het hoofd kunnen
bieden, hoe wij samen de onderwijskwaliteit kunnen versterken en hoe wij het
ontmoetingsleren kunnen vergroten. De komende tijd houden wij u op de hoogte!

Voor in de agenda
Maandag 11 april: inloopkwartier
Donderdag 14 april: Paasviering
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)
Maandag 18 april: Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij)
Dinsdag 19 april: 13-15 uur: Inloopspreekuur Lariks
Donderdag 21 april: Koningsspelen groepen 4 t/m 8 (velden Roda’46)
Vrijdag 22 april: Koningsspelen groepen 1 t/m 3
Vrijdag 22 april: 14 uur: Start meivakantie (t/m 8 mei)

Met vriendelijke groet,

Matthijs van Reij

Ingekomen


