
NIEUWSBRIEF januari 2023
“Synergie is de grootste energie van het leven: het creëert nieuwe onbenutte
mogelijkheden: hij waardeert en benut de mentale, emotionele en
psychologische verschillen tussen mensen" (Stephen Covey)

Beste ouders
Voor de leerlingen van groep 8 breekt er een spannende tijd aan. Zij zijn druk met hun keuze voor
het voortgezet onderwijs. Deze periode staat in het teken van open lesmiddagen en open avonden
bezoeken van de middelbare scholen. Vlak voor de voorjaarsvakantie krijgen zij het definitieve
advies voor het vervolgonderwijs. Heel veel succes de komende tijd groep 8!

Net na de kerstvakantie is Nieke (vorig schooljaar leerkracht van groep 1-2A en in het huidige
schooljaar
vervanger van Francien in groep 5-6 en Mirjam in groep 4) gestopt op de de Brink. Nieke is
begonnen aan haar nieuwe avontuur: verhuizen naar de Verenigde Staten om daar te gaan wonen
en te werken. Voor haar een geweldige en mooie ervaring natuurlijk! We wensen haar heel veel
plezier en succes toe.

Francien is inmiddels weer volledig aan het werk en is, naast Karin, op maandag en dinsdag de juf
in groep 5-6. Daarnaast is zij op woensdag aanwezig. Dan houdt zij zich bezig met de doorgaande
lijn van The Leader in Me op school, oudergesprekken en haar taken in haar rol als
bovenbouwcoördinator. Fijn dat zij er weer volledig is!

Mirjam staat elke dag in de ochtend voor groep 4. Daarna zijn er vaste invallers die Mirjam
vervangen.  Fijn dat er op deze manier stabiliteit is.

Onderzoekstraject MFC Atlas
Naar aanleiding van de dialoogsessies, de ontwerpsessie en de toekomstavond met ouders en/of
teamleden gedurende de periode maart t/m november 2022 zijn de uitkomsten inmiddels in het
team en de MR besproken. In de maand februari zullen jullie hierover meer informatie ontvangen
vanuit Voila.



Welkom
De afgelopen periode zijn er weer meerdere leerlingen op de Brink gekomen:
1-2 A: December:Emily van Beerschoten

Januari: Armin Dalfsen
Januari: Fleur Wunderink

1-2 B: December: Anna Waardenburg
Januari: Xander Buis

Gezellig dat jullie er zijn en heel veel plezier op de Brink!

Van de Ouderraad
We blikken graag nog even terug op een leuke, feestelijke decembermaand! In de schatkamer van
Sinterklaas je verlanglijstje samenstellen, pepernoten bakken met de hele school, prachtige
surprises bij de bovenbouw en natuurlijk een bezoekje van Sint en Piet op 5 december. En toen
meteen door naar Kerst; eindelijk konden we dit jaar weer naar de kerk en een kerstdiner houden
in de klas, terwijl de ouders op het schoolplein konden genieten van glühwein en het kerstkoor.
Maar we zamelden ook eten in voor de voedselbank en deden met alle klassen mee aan de grote
kerstkaartenactie van het Nationaal Ouderenfonds. Met dat laatste haalden we zelfs de televisie!
Bekijk hier het fragment.

Voor 2023 staan er ook weer volop activiteiten op de planning die we vanuit de Ouderraad
organiseren:
Goede doelen week: 13 – 17 maart
Paasviering: 6 april
Schoolkorfbal: 12 april
Koningsspelen: 21 april
Avond4daagse: hij gaat weer door! 23 – 26 mei
Meesters- en Juffendag: 2 juni

We kunnen nog steeds hulp gebruiken met het licht en geluid tijdens alle  activiteiten. Lijkt het je
leuk om hiermee te helpen, zoek dan even contact met ons. Dat kan via or@cbsdebrink.nl of
schiet een van ons even aan op het schoolplein.

LARIKS: Trainingen, thema-avonden en workshops
Vanuit Lariks zijn er de komende periode weer verschillende trainingen, thema- avonden en
workshops:

Voor kinderen en jongeren - Lariks Leusden (lariks-leusden.nl)

Daarnaast is er op 15 maart een thema avond Autisme en puberteit thema-avond voor ouders over
pubers en autisme (lariks-leusden.nl)
Op 28 maart is er een workshop faalangst Workshop faalansgt ouders/verzorgers(lariks-leusden.nl)
En op 26 april is er een thema avond Autisme en familie Autisme in het gezin (lariks-leusden.nl)

Vanuit de Bibliotheek Eemland
Hierbij verschillende interessante ideeën:
Het gaat over voorlezen, de Nationale Voorleesdagen, passend lezen voor
kinderen met dyslexie en er zijn wat boekentips toegevoegd.

https://drive.google.com/file/d/1XQfXPxy2ZiVIoVmGcN60SLqiP3DCEXvb/view?usp=sharing
http://lariks-leusden.nl/
http://lariks-leusden.nl/
http://lariks-leusden.nl/
http://lariks-leusden.nl/
https://www.yoursite.io/files/q2hykrbdsbqniplfln3x.docx


Belangrijke data
6 februari: 1e rapport mee naar huis
24 februari: Studiedag: alle leerlingen vrij!
25 februari t/m 5 maart: Voorjaarsvakantie
8 maart: Luizencontrole
13-17 maart: Goede Doelenweek
28 maart: groep 7: Theorie verkeersexamen
20-31 maart: Portfoliogesprekken


