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Beste ouders

Goed voor jezelf zorgen...het klinkt zo logisch. Naar school
gaan, beseffen wat je al goed kan, waar je nog moeite mee
hebt, hoe je het best tot leren komt, hoe en wanneer je het
huiswerk maakt en wat je na schooltijd doet om lekker in
balans te zijn. Het zijn belangrijke vragen die de komende
periode tijdens de portfoliogesprekken door de hele school
gesteld worden. Op de Brink houden we de zaag scherp
met elkaar! Dit is gewoonte 7 van de boom van de 7
gewoonten van Covey. Waardevol om samen te kijken naar
hoe jullie kinderen er voor staan, waar ze trots op zijn en
waar ze de komende tijd aan gaan werken.

Inloopspreekuren sociaal plein (Lariks Leusden)

Als ouder/verzorger kan het soms zijn dat u tegen situaties aanloopt in de
opvoeding, of in het gedrag van kinderen, waarin het fijn is om de mogelijkheid te
hebben om met iemand te sparren.
Het kan soms wat spannend/kwetsbaar zijn om de problematiek met ons als school
te bespreken.
Hiervoor hebben wij de samenwerking gezocht met het sociaal team Leusden.
Wij werken met een consulent vanuit het sociale plein Lariks.

Onze consulent vanuit Lariks, genaamd Agnes Willems, houdt regelmatig een
inloopspreekuur bij ons op school. Dit spreekuur is bedoeld voor u als ouders om
(laagdrempelig) vragen te stellen of te sparren over opvoeden en opgroeien.

In principe is dit zonder dat wij als school erbij zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om
samen met de leerkracht of IB'er een gesprek te plannen met de consulent van
Lariks.



Dus, mocht u een vraag hebben of mocht u eens met iemand willen sparren over
iets wat thuis niet goed loopt, of waar uw kind mee zit? Schroom niet om binnen te
stappen bij Agnes Willems.

Ook verzorgt Lariks trainingen en cursussen voor kinderen.

Op deze data is consulent Agnes Willems op school aanwezig voor al uw vragen
rondom uw kind / gezin / opvoeding. Van 14.00 - 16.00 uur

7 nov 2022
28 nov 2022
12 dec 2022
9 jan 2023
30 jan 2023
20 febr 2023
13 mrt 2023
3 april 2023
15 mei 2023
5 juni 2023
26 juni 2023

St. Maarten zaterdag 5 november om 18.30 uur

In de Jozefkerk aan de Hamersveldseweg beginnen we met een korte en
eenvoudige kinderviering.
We zingen Sint Maartenliedjes. Kinderen beelden het verhaal over Sint-Maarten uit.
De leiding ligt in handen van Jeannette Stekelenburg (Marcuskerk) en Hank
Beermann (Jozefkerk). Er is een ‘samenzang-kinderkoor’ onder leiding van Helmi
Ruis. Naast de basisschoolleerlingen zijn ook de Oekraïense kinderen, die in Leusden
verblijven, uitgenodigd.

Lampionnenoptocht
Dan gaan we naar buiten voor de feestelijke lampionnenoptocht. We lopen samen
met de muziek en Sint-Maarten op zijn paard naar de Marcuskerk. Daar genieten we
buiten van koek en zopie!

Voedselbank
Sint-Maarten is bekend geworden omdat hij zijn mantel deelde. Wij gaan delen met
de Voedselbank.
In de kerk staan weer dozen klaar voor de inzameling. Er is vooral behoefte aan:
groente-, vis- en vleesconserven, nemen jullie allemaal iets mee?
We maken er ook dit jaar samen weer een heel mooi feest van! Heel graag tot dan
en vergeet niet om dan je lampion mee te nemen!

Belangrijke data
7 november: Inschrijven portfoliogesprekken
7 november: Inloopspreekuur Lariks op school: 14-16 uur
21 november - 1 december: Portfoliogesprekken
28 november: Inloopspreekuur Lariks op school: 14-16 uur
2 december: Studiedag: Alle leerlingen vrij!
5 december: Sinterklaasviering: leerlingen 12 uur vrij!
12 december: Inloopspreekuur Lariks op school: 14-16 uur
21 december: Kerstviering
23 december: 12 uur: Start kerstvakantie
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