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Beste ouders
Het schooljaar 2022-2023 is inmiddels 6 weken aan de gang. Fijn dat we met z'n
allen goed zijn gestart!

We hebben communicatie en ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan.
Daarom starten we bewust met de nieuwjaarsrecepties en de startgesprekken met
als doel om voor het schooljaar weer samen het beste uit jullie kinderen te halen.
Heel waardevol om elkaar gezien te hebben en samen in gesprek te zijn gegaan met
jullie kinderen!

The Leader In Me: de 7 gewoonten
Graag nemen wij jullie weer even mee in de taal van de 7 gewoonten, zodat jullie er thuis handen en
voeten aan kunnen geven met jullie kind(eren).

Gewoonte 1: Wees proactief
Jij maakt je eigen keuzes (je bent de baas over je eigen leven)
Spullen worden opgeruimd zonder dat het gevraagd wordt.
Zelf aankleden en tanden poetsen.
Meehelpen met klusjes in huis.
Om hulp vragen als iets niet lukt of moeilijk is.
Er wordt gesproken over gevoelens en frustraties.
Verantwoordelijk zijn voor het op tijd inleveren van huiswerk.

Gewoonte 2: Begin met het einde voor ogen
Maak een plan.
Haalbare doelen stellen.
Een plan maken om dat doel te bereiken.

Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst
Eerst werken dan spelen.
Eerst huiswerk of klusjes doen voordat er gespeeld wordt.
Pas het toetje eten als de rest van de maaltijd op is.
Na het sporten eerst spullen opruimen en dan relaxen.



Gewoonte 4: Denk win-win
Iedereen heeft talenten.
Vertrouwen hebben in jezelf (denk: “ik kan dit”).
Laat anderen ook aan de beurt komen en gebruik ook ideeën van anderen om problemen op te lossen.
Gebruik trucjes om kalm te blijven (bv. Eerst tot 10 tellen voor je wat gaat doen/zeggen..)

Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Luister voordat je praat.
Luister naar de aanwijzingen of afspraken.
Luister eerst naar een ander voordat jezelf wat zegt.

Gewoonte 6: Synergie
Samen is beter (1+1=3)
Bij onenigheid samen tot een oplossing komen waar iedereen zich nog beter bij voelt.
Samen iets maken dat mooier en beter wordt dan als het alleen gedaan zou worden.

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp
Als ik goed voor mezelf zorg ben ik tot veel in staat.
Eet gezond.
Slaap genoeg.
Doe leuke dingen met vrienden.
Geniet van de dingen die je leuk vindt.

Uit de MR
MR zoekt ouders!

De zomervakantie is achter de rug, de school draait weer op volle toeren. Ook de
MR is achter de schermen weer opgestart en gaat binnenkort weer vergaderen
(donderdag 6 oktober).
Bij de nieuwjaarsreceptie heb je een filmpje gezien waarin we ons als
oudergeleding hebben voorgesteld. We gaven aan dat we een vacature hebben,
omdat de termijn van Hannah binnenkort verloopt. Inmiddels heeft Nina om
persoonlijke redenen afscheid moeten nemen van de MR.
Daarmee hebben we een tweede vacature voor de oudergeleding.

Waarom jij je aan moet melden bij de MR? We hebben 6 a 8 keer per jaar overleg
met de leerkrachten-geleding. Hierdoor zijn de lijntjes met het team kort en zijn we
als ouders van dichtbij betrokken bij een aantal belangrijke zaken binnen de Brink.
Grote vraagstukken, zoals de invulling van de directeursvacature op de Brink of de
samenwerking met de Rossenberg worden elke vergadering besproken. Ook zijn
we betrokken bij andere vraagstukken, zoals lesmethodes, formatie en (hopelijk
niet meer nodig) invulling van het coronabeleid.

Dus wil je graag meepraten over het beleid en leerklimaat op de Brink? Meld je
aan! Dat kan via MR@cbsdebrink.nl.
Ook vrijblijvend een vergadering bijwonen kan. Momenteel zijn de vergaderingen
om praktische redenen online.



Kinderboekenweek
Van 5 t/m 16 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema is GI-GA-GROEN en
daar hebben we veel leuke activiteiten om heen bedacht. Drie activiteiten willen we
vast bij jullie onder de aandacht brengen:

De oma van Vigo uit groep 4 opent de Kinderboekenweek met een presentatie
namens My Book Buddy. Samen met EduKans willen ze wereldwijd het lezen en
schrijven van kinderen stimuleren en daar zamelen ze geld voor in. De leerlingen
van groep 4 t/m 8 worden uitgedaagd om zoveel mogelijk (voor) te lezen én geld
op te halen voor de bibliotheken van My Book Buddy in ontwikkelingslanden. Ze
krijgen woensdag 5 oktober allemaal een sponsorkaart mee en gaan mét leesboek
langs bij familie, vrienden, buren en kennissen om - in ruil voor een kleine donatie -
een stukje (voor) te lezen. Maandag 17 oktober kunnen ze de sponsorkaart en het
ingezamelde geld inleveren bij de leerkracht. Meer informatie over My Book Buddy
is op hun website te vinden: https://www.mybookbuddy.nl/kinderboekenweek-2022

Leerlingen van groep 1 t/m 3 gaan dinsdag 11 oktober op bezoek bij Bruna in
Leusden. Zij nemen een kijkje in de winkel en zoeken daarna een plekje om relaxed
te zitten en te luisteren naar een mooi verhaal.

Donderdag 13 oktober kunnen alle leerlingen zélf een zakcentje verdienen. Dan
organiseren we van 13.30 - 14.00 uur weer een boekenmarkt in de school.
Kinderen kunnen in het klaslokaal hun tafeltje ombouwen tot marktkraam en daar
hun oude, maar nog nette boeken verkopen. GI-GA-GROEN toch?! Kinderen uit
groep 1 t/m 3 mogen aansluiten bij hun oudere broer(s) en/of zus(sen) of kunnen
samen met een van de ouders boeken verkopen. De boeken moeten voorzien zijn
van een prijs. Dit jaar mogen ook de ouders in de school om op zoek te gaan naar
leuke boeken, dus we hopen jullie allemaal even te zien!

Nieuwe schoolshirts
Vanaf schooljaar 2022 - 2023 hebben we nieuwe schoolshirts. Schoolshirts met
daarop het huidige logo van CBS de Brink. Wij zijn er trots en zuinig op!

De leerlingen hebben het schoolshirt inmiddels mee naar huis gekregen.
Uit ervaring weten we dat labels in shirts nooit fijn zijn. Dus die hebben we er
alvast uitgehaald, zowel bij de nek als aan de zijkant. Daarvoor in de plaats is een
waslabel gedrukt. Een aantal regels benadrukt:
- Eigendom van CBS de Brink;
- Wasvoorschriften, deze zijn belangrijk. Het shirt binnenste buiten wassen en
gescheiden van bv rood wasgoed. Mag niet in de droger en het shirt niet strijken;
- Het shirtnummer, welke wordt gekoppeld aan de leerling.
- Geen spelden in het shirt bevestigen, ook geen medailles van bijvoorbeeld
Avond4Daagse. Hierdoor kan het shirt gaan scheuren.

Het schoolshirt wordt in bruikleen gegeven aan de leerling. Wij verwachten dat je
zuinig en zorgvuldig omgaat met het schoolshirt. Wanneer het schoolshirt kwijt is
geraakt of vervangen moet worden vanwege schade, zal € 25,- in rekening worden
gebracht.



Het schoolshirt blijft bij de leerling zolang de maat goed valt. Dus ook tijdens de
zomervakantie. Wanneer het schoolshirt gedurende het schooljaar te klein wordt,
mail dan naar or@cbsdebrink.nl om een omruil afspraak te maken. Aan het begin
van het nieuwe schooljaar kan gebruik worden gemaakt van de nog in te plannen
omruil momenten.

Hartelijke groet,
Het team en de ouderraad CBS de Brink

Belangrijke data
3 oktober: Studiedag: Alle leerlingen vrij!
5 oktober: Start KinderBoekenWeek
14 oktober: Einde KinderBoekenWeek
22-30 oktober: Herfstvakantie
2 november: Hoofdluiscontrole
21 november- 1 december: Portfoliogesprekken
2 december: Studiedag: Alle leerlingen vrij!
5 december: Sinterklaasviering: leerlingen 12 uur vrij!
21 december: Kerstviering
23 december: 12 uur: Start kerstvakantie
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