
NIEUWSBRIEF april 2022

"Onderwijs is alleen passend als het de kansen van kinderen
als uitgangspunt neemt." (prof. Luc Stevens)

Beste ouders,
Passend onderwijs is een van onze pijlers van de school. Goed onderwijs bieden
voor ieder kind dat is onze missie! Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en
verdient gelijke kansen om die te ontplooien. Op de Brink werken we hier dagelijks
aan. Samen met jullie, als ouders, willen we de best mogelijk omgeving bieden waar
onze kinderen zich kunnen ontwikkelen. De Brink...kom maar op met je talent!

Vanmiddag start meivakantie!
We kunnen terugkijken op een fijne en leerzame periode in maart en april waarbij
wij weinig hinder ondervonden van Corona. 'Gewoon heerlijk kunnen lesgeven' aan
jullie kinderen! Het team van de Brink wenst jullie een hele fijne meivakantie!
De meivakantie duurt 2 weken. We zien iedereen dan ook weer terug op maandag 9
mei. Vanaf 8.10 uur staat de deur weer open.

Welkom
Léan wordt op 29 april 4 jaar. Na de meivakantie zal Léan starten in groep 1-2A.
Heel veel succes en plezier!

Uit het team
Mirjam is steeds vaker op school aanwezig en maakt flinke stappen vooruit. Ze geeft
inmiddels dagelijks les tot ongeveer 11 uur in groep 4-5. Na de meivakantie breidt zij dit
weer wat verder uit.
Francien is twee dagdelen in de week aanwezig op school en begeleidt kleine groepjes kinderen.
Fijn dat Mirjam en Francien stappen vooruit maken en weer betekenisvol kunnen zijn voor de school
en de kinderen.



Communicatie
De afgelopen periode kwamen er wel eens vragen over de communicatie vanuit school.
Denk hierbij aan onduidelijkheid over waar informatie te lezen is of over hoe leerkrachten te
bereiken zijn. Graag willen we jullie hier wat meer duidelijkheid over geven.

Via PARRO wordt er veel gedeeld met jullie. De afgelopen periode over alle activiteiten binnen
en buiten de school. Bijvoorbeeld over de Koningsspelen, de actie voor Oekraïne, de Paasviering,
het zwemmen in de Octopus, de dierenambulance, de schoolsporttoernooien, de struintuin en
natuurlijk algemene informatie over de groep. Via PARRO krijgt u dan ook een heel goed beeld
wat er allemaal in de groep van jullie kind gebeurt. Door de foto’s en informatie kunnen jullie
hierover in gesprek gaan met jullie kind. Een mooie vorm van ouderbetrokkenheid!

Via Mail worden er schoolbrede mededelingen gedaan en de nieuwsbrief gedeeld. Daarnaast
zullen leerkrachten jullie kunnen mailen over eventuele zaken rondom jullie kind. Eventuele
vragen stellen of zaken doorgeven over jullie kind kan naar het emailadres van de leerkracht.
Leerkrachten zullen niet altijd ‘direct’ kunnen reageren. Zij staan of les te geven, of het is
weekend of hun vrije avond. Momenten dat leerkrachten bezig zijn met jullie kinderen en ook
even ‘uit’ kunnen staan voor school. De emailadressen van de leerkrachten:
Nieke: nvdam@cbsdebrink.nl
Marcolien: mhoogland@cbsdebrink.nl
Gonny: gdklaver@cbsdebrink.nl
Ingrid: iveneman@cbsdebrink.nl
Lisa: lkoetsier@cbsdebrink.nl
Mirjam: mvgeresteijn@cbsdebrink.nl
Amanda: ajanse@cbsdebrink.nl
Annemiek: adgraaf@cbsdebrink.nl
Karin: kvbinnendijk@cbsdebrink.nl
Francien: fwesterveld@cbsdebrink.nl
Margaret: mmei@cbsdebrink.nl
Mirelle: mkaal@cbsdebrink.nl
Jolien: jbrouwer@cbsdebrink.nl
Gert-Jan: gdvos@cbsdebrink.nl

Voor in de agenda
Maandag 25 april: Schoolvoetbaltoernooi
Maandag 9 mei: Weer naar school!
Dinsdag 17 mei: 14 uur: Portfolio inloop
Woensdag 18 mei: Ouderraad-vergadering
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei: Hemelvaart: alle leerlingen zijn vrij!
Vrijdag 3 juni: Volgende nieuwsbrief

Uit de ouderraad
Luizen pluizen
Woensdag 11 mei is het weer tijd om de haren van de leerlingen te controleren op
luizen. Dat doen we meteen om 08.30 uur en als er voldoende hulp is zijn we met
een uurtje klaar. Kun jij helpen? Meld je dan aan door het invullen van dit formulier.

Met vriendelijke groet,

Matthijs
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Ingekomen

HEEL LEUSDEN BAKT FAIRTRADE

DOE MEE!
De werkgroep FAIRTRADE-LEUSDEN organiseert weer de wedstrijd ‘Heel Leusden bakt
fairtrade’.

De wedstrijd wordt gehouden op:
14 mei van 13.00 uur – 17.00 uur, bij de Fairtrade kraam op het Maximaplein tijdens de
manifestatie “Vier de Lente”.

Spelregels
1 Maak een creatieve hartige of zoete taart of cake.
2 Gebruik minimaal 2 fairtrade of lokale producten.
3 Lever het baksel in met het recept bij de fairtrade kraam tussen 13.00 uur en 14.00 uur.

Een speciale jury beoordeelt alle ingeleverde creaties. Ook het publiek kan al proevend en
kijkend beoordelen. Om 17.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Er is een prijs voor
basisschoolkinderen, voor tieners van 13 t/m 17 jaar en voor volwassenen van 18 t/m 99
jaar. En er is een publieksprijs!

Als je niet bakt, maar wel wilt proeven en beoordelen, dan kun je vanaf 14 u. bij de
fairtrade kraam 5 verschillende stukjes taart kopen voor €1,- en op een geheim formulier je
voorkeur aangeven.

Onlinetraining Faalangst voor ouders/opvoeders

De online training staat gepland op dinsdag 14 juni a.s. en is te vinden op onze website
www.Lariks-leusden.nl

Zie link: 14 juni 22 Online training Faalangst voor ouders/opvoeders - Lariks Leusden
(lariks-leusden.nl)

https://www.lariks-leusden.nl/event/10-maart-online-training-faalangst-ouders-opvoeders/
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