
NIEUWSBRIEF mei/juni 2022

'Education is the most powerful weapon which you can use to change the
world' (Nelson Mandela)

Het team van de Brink heeft de passie om elke dag beter
onderwijs te verzorgen voor onze kinderen. Kwaliteit
ontstaat als leerkrachten geïnspireerd zijn, als er sprake is
van enthousiasme en liefde voor hetgeen ze doen. Dat
zien jullie terug. Het team legt de verbinding met
gewoonte 6 van Covey: het creëren van synergie! We
denken in gemeenschappelijke doelen en hebben
verbondenheid.

Groepenverdeling 2022-2023
De groepenverdeling voor komend schooljaar is rond. De bezetting en ondersteuning in alle
groepen staat. We starten net als dit schooljaar met 7 groepen: groep 1-2A, groep 1-2B,
groep 3, groep 4, groep 5-6, groep 6-7 en groep 8. We hebben alle vertrouwen in komend
schooljaar! Op dinsdag 21 juni zal de uitgebreide brief over de groepenverdeling naar alle
ouders gaan. Binnen onze stichting Voila zullen alle scholen de groepenverdeling op deze
dag communiceren.

Welkom
Oliver is op 18 mei 4 jaar geworden, Lauren op 22 mei en Vieve op 2 juni. Oliver en Lauren
zijn gestart in groep 1-2A en Vieve in groep 1-2B. Heel veel succes en plezier bij ons op
school!



Voor in de agenda
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag: alle leerlingen vrij!
Dinsdag 8 juni. donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni: Schoolkamp groep 8
Woensdag 8 juni: Ouderraadvergadering
Woensdag 15 juni: 14 uur: Inloopkwartier
Donderdag 16 juni: Meesters/juffendag
Vrijdag 17 juni: Studiedag: alle leerlingen vrij!
Maandag 27 juni: Tweede rapport mee naar huis
Woensdag 29 juni: Een kijkje in de nieuwe groep
Woensdag 29 juni: Groep 8: Kennismakingsdag Voortgezet Onderwijs
Dinsdag 5 juli: Eindavond groep 8
Vrijdag 8 juli: 12 uur: alle leerlingen vrij! Start zomervakantie.

Uit de ouderraad
Geen kriebelende vriendjes
Woensdag 11 mei hebben we weer een luizencontrole gehad. Er zijn geen luizen gevonden,
dat is heel fijn. Bedankt aan alle ouders die hebben geholpen met pluizen. De volgende
controle is op de 1e woensdag na de zomervakantie. Ook volgend schooljaar kunnen we
weer hulp gebruiken. Het gaat om vijf keer een uurtje op de woensdag na iedere vakantie;
in totaal 5x dus. Wil je het luizenpluisteam komen versterken, laat het Lotte dan weten via
or@cbsdebrink.nl.

Meesters- en juffendag
Op donderdag 16 juni vieren we met de hele school de verjaardagen van alle juffen en
meesters. Samen met de leerkrachten en kinderen maken we er een feestelijke dag van. Per
klas willen wij de leerkracht een doos vol cadeautjes aanbieden. Hiervoor vragen wij of alle
kinderen op donderdag 16 juni een klein cadeautje willen meebrengen voor hun
juffen/meester. Dit hoeft niet groot te zijn; denk aan een bloem, een tekening, iets wat je
zelf hebt gemaakt of iets anders kleins. Het gaat om het gebaar! Verdere informatie over
deze dag volgt tzt via Parro.

Versterking gezocht: licht en geluid bij schoolactiviteiten
We deden al eerder een oproep, maar we zijn nog steeds op zoek naar een handige vader
of moeder die ons wil helpen met licht en geluid. Bij veel evenementen die we vanuit de
ouderraad voor de leerlingen organiseren, 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 één iemand die altijd de techniek regelt:
Oscar. Om te zorgen dat we kunnen blijven dansen en feesten tijdens deze schoolactiviteiten
zijn we op zoek naar iemand die hem hierbij wil ondersteunen. Concreet betekent het dat je
een paar keer per jaar wordt gevraagd 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, maar het junior Light House Team doet dat ook vaak zelf. Het hoeft
dus niet altijd allemaal onder school-/werktijd te gebeuren. Lijkt het je leuk om het licht en
geluid samen met Oscar op te pakken of heb je eerst nog vragen? Zoek dan even contact
met Oscar via or@cbsdebrink.nl.

Met vriendelijke groet,

Matthijs

mailto:or@cbsdebrink.nl


Ingekomen

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

