
NIEUWSBRIEF december 2022

Beste ouders
We kijken terug op een fijne en gezellige decembermaand met het Sinterklaasfeest
op 5 december en de Kerstviering afgelopen woensdag 21 december! Via Parro heeft
u de sfeerimpressies ontvangen. Naast de portfoliogesprekken in de tweede helft
van november zijn er de afgelopen periode vele ontmoetingsmomenten geweest op
onze fijne school!

We doen het samen! En we blijven dat doen!
Juist in deze tijden dat sommige gezinnen het
niet makkelijk hebben is het belangrijk om
oog en oor te hebben voor elkaar. Een
praatje, glimlach, even onthaasten en
ontmoeten doen er toe.

Het team van de Brink wenst jullie hele fijne Kerstdagen en een goed en
gezond 2023!

Portfolio inloop weer terug!
Door corona waren er bepaalde contactmomenten vervallen. Waaronder de portfolio
inloop. Deze willen wij voor de groepen 3 t/m 8 weer terug laten komen. De groepen
1-2 hebben inmiddels al hun eigen contactmomenten gepland. Hiervan zijn de
ouders op de hoogte.
Willen jullie de volgende data in jullie agenda noteren?
- Vrijdag 20 januari van 14.00-14.15 uur
- Woensdag 31 mei van 14.00-14.15 uur
Van 20 t/m 31 maart zijn er individuele portfoliogesprekken.



De Brink mailt veilig met ZIVVER

Als school gaan we vertrouwelijk om met gevoelige informatie van en over uw kind.
We willen dan ook rapporten, leerlingendossiers en andere gevoelige informatie
veilig communiceren. Dat is nodig omdat de huidige kanalen – zoals ‘gewone’ e-mail,
fax of post – kwetsbaar zijn.

Vanaf 1 december 2022 gebruiken wij ZIVVER om veilig met u te e-mailen en
documenten uit te wisselen. ZIVVER zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig
en versleuteld bij u aankomt. U kunt dan ook zeker zijn dat alleen u als ontvanger
deze informatie kunt openen. Dit zal vooral gebeuren wanneer er een zorgtraject
loopt waarbij externe instanties betrokken zijn.

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?

Een beveiligd bericht met vertrouwelijke informatie ontvangt u gewoon per e-mail.
In deze e-mail vindt u een link naar een beveiligde omgeving. Hier moet u een
SMS-code of een toegangscode invoeren om het bericht te lezen. Op deze pagina
staat informatie hoe iemand zonder ZIVVER-account een bericht ontvangt en leest.
Is het bericht beveiligd met een toegangscode, dan ontvangt u deze apart van de
afzender (bijvoorbeeld telefonisch, persoonlijk of via een brief).

U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met de privacy van uw zoon of dochter
omgaan. Mocht u vragen hebben over of bezwaar hebben tegen het veilig versturen
van informatie via ZIVVER, laat het ons dan weten. Meer informatie over ZIVVER
vindt u op https://www.zivver.nl en http://support.zivver.com/.

Belangrijke data
23 december: 12 uur: Start kerstvakantie
9 januari: Weer naar school
11 januari: Hoofdluiscontrole
16 januari: 2e nieuwjaarsreceptie voor groep 3
6 februari: Rapport mee naar huis
20-23 februari: Definitieve adviezen Voortgezet Onderwijs groep 8
24 februari: Studiedag: alle leerlingen vrij!
25 februari t/m 5 maart: Voorjaarsvakantie

Ingekomen

Kerstviering St. Jozefkerk
Op zaterdagmiddag 24 december om 17 uur is er voor kinderen die op de basisschool zitten
een eigen kerstviering. Helmi Ruis en Hank Beermann vertellen een kerstverhaal en de
bekende kerstliedjes worden uitbundig samen gezongen. Uiteraard is het hele gezin
welkom. Deze viering duurt ongeveer 45 minuten. We hopen dat velen van jullie aanwezig
zullen zijn.

https://docs.zivver.com/nl/guest/open-zivver-message.html
https://www.zivver.nl
http://support.zivver.com/



