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BrinkBerichten versus Parro berichten
Veel informatie wordt snel direct via Parro aan alle ouders verzonden. Daarom verschijnt de
‘BrinkBerichten’ niet meer wekelijks, maar één keer per maand.   Er is zelfs overwogen om helemaal
te stoppen met de BrinkBerichten omdat sommige berichten dan dubbelop zijn. Maar wij horen van
ouders dat het ook  prettig is om in de BrinkBerichten iets over andere  groepen te lezen, of over de
school.  Met Parro ben je toch meer gericht op de eigen klas. Vandaar dat u ook dit schooljaar
maandelijks de BrinkBerichten zult lezen.  Verspreiding ervan gaat via Parro en daarna worden de
‘BrinkBerichten’ op onze website geplaatst.

Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. Welkom nieuwe ouders
Het was fijn om op de eerste schooldag iedereen weer te ontmoeten en om, als vanouds, over de
rode loper naar binnen te gaan. Een feestelijk moment in bijzijn van heel veel ouders.  Speciaal
welkom voor de nieuwe gezinnen op onze school. Wij hopen dat u, en uw kind(eren) zich snel thuis
voelen op onze school.

Ouderavonden
Er was bewust voor gekozen om elkaar, na twee corona jaren van minder contact, op een ouderavond

aan het begin van het schooljaar te ontmoeten. Dit bleek erg waardevol te zijn! In alle klassen was

het druk!  Ook bleek dat het  niet voor alle ouders met meer kinderen duidelijk was  dat er overlap in

het eerste deel van de presentatie zat. Deze presentatie krijgt iedereen overigens via Parro van elke

klas toegestuurd.  We evalueren nog wel hoe het beter kan. Het was in ieder heel mooi om

(hernieuwd)  kennis te maken met elkaar!



Nieuwe website
In Parro hebben jullie het al kunnen lezen: sinds deze week staat onze nieuwe website live! We zijn er

erg blij mee en zullen de teksten actueel houden. Als u iets opvalt of als u een suggestie voor een

vertering heeft mail gerust naar info@brinkschool.nl

Vier mini klaslokalen
Zoals u weet heeft onze school drie vaste  leraarondersteuners  (Mariska, Nicole en Mandy) en twee

onderwijsassistenten (Nynke en Nellie). Zij geven preventief extra ondersteuning en begeleiding aan

leerlingen die dat nodig hebben. Deze extra begeleiding vindt soms in de eigen klas van de leerlingen

plaats en soms in het kamertje van de begeleiders.”Dit is net een mini-klas’ zei een jongetje uit groep

3 toen hij met een paar klasgenootjes bij Nynke zat. In elke mini-klas hangt, ter ondersteuning van de

uitleg aan de leerlingen,  een kleiner digibord. Sinds vandaag is in het kamertje van de IB-er (Interne

begeleider, meester Ron) ook een (kleiner) digibord geplaatst. Zodat ook dit kamertje ingezet kan

worden als mini-klaslokaal. Elke ruimte wordt op de G.J. van den Brinkschool effectief benut!

Afscheid juf Elsemiek
Aan de ouders van groep 8 is deze week medegedeeld dat juf Elsemiek ons per 1 oktober helaas gaat

verlaten; zij pakt haar vroegere baan als orthopedagoge weer op. Voor de leerlingen in groep 8 is dit

wel een aderlating en zeker ook voor de school. Elsemiek heeft ons team ruim 6 jaar versterkt en we

gaan haar erg missen!  Gelukkig hebben we een opvolger voor haar kunnen vinden; Yurena zal in de

maand september door Elsemiek ingewerkt worden. Op de ouderavond van groep 8 heeft Elsemiek

een nadere toelichting gegeven.

mailto:nfo@brinkschool.nl


Veel zon, warm binnen
Sinds COVID-19 beschikt elke klas over een CO2 meter, zodat iedereen kan zien wanneer er meer

geventileerd moet worden. Maar als het erg warm is helpt het openzetten van ramen en deuren

onvoldoende. Vooral in de klaslokalen van groep 5 en van groep 8 is het het warmst. Sinds vorig week

zijn in deze klassen meerdere ventilatoren geplaatst; dat scheelt iets. Meester Marlon had ze in elkaar

gezet en onder spontaan applaus van groep 8 neergezet. Ook hebben de leerlingen van de

bovenbouw leuke buitenspelletjes met (weinig) water gedaan, zoals bekertjes water doorgeven.

Startgesprekken volgende week (weken)
Sinds vorig kon iedereen via Parro intekenen op de startgesprekken. Aan ouders met meerdere
kinderen op school stellen wij de inschrijving iets eerder open, zodat deze ouders zoveel mogelijk de
gesprekken op één avond kunnen voeren. Aan deze  (individuele) startgesprekken hechten we veel
waarde omdat ouders en school elkaar goed kunnen informeren.

Schoolgids 2022-2023
Als bestand is de schoolgids te groot om via PARRO mee te sturen. U kunt de schoolgids  van dit
schooljaar vinden op onze website. Daarin staat allerlei praktische informatie, met dank aan het
redigeerwerk van de OMR, de geleding ouders binnen de medezeggenschapsraad.

Fietsen van leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5
Aan de ouders van uit  leerlingen uit deze groepen vragen wij uw kind er op te wijzen dat het zijn/

haar fiets aan de voorkant van school kan plaatsen. Dit vragen wij om zo meer speelruimte aan de

achterkant van de school te creëren.

Fietsen van leerlingen uit de groepen 6, 7, 8 en 6-8
Alleen de leerlingen uit de groepen 6 en 7 zetten hun fietsen op het schoolplein neer, aan de

achterkant van de school. De fietsen van de leerlingen uit groep 8 mogen in de fietsenstalling bij ‘Ons

Huis’ geplaatst worden.



Aanvulling van leesboeken op school
Ingekomen bericht
Zoals de meeste van jullie inmiddels al weten, heeft de Brinkschool sinds dit schooljaar een
boekenkast voor de bovenbouwleerlingen; een bescheiden begin van een mini schoolbibliotheek!
Het staat op de eerste verdieping, onderaan de trap die naar de zolder leidt, samen met een kast voor
rekenmateriaal. Omdat mijn hart bij de boeken ligt, en omdat lezen tal van voordelen heeft wil ik me
graag inzetten voor een uitbreiding van de boeken.  De school heeft groepsabonnementen met de
openbare bibliotheek afgesloten. Elke klas heeft een eigen leesbibliotheek en bezoekt om de zes
weken de bibliotheek.  Daarnaast heeft de school zelf ook een aantal boeken. Sinds dit schooljaar is
daar een nieuwe kast voor aangeschaft.  Hoe mooi zou het zijn als we dit wat kunnen uitbreiden!
Heeft u thuis boeken die niet meer gelezen worden? De school is er blij mee, vooral ook met
informatieve boeken. Daarnaast wil ik graag met sommige ouders in overleg met de school bekijken
wat wij nog meer kunnen doen ten aanzien van de recreatieve leesboeken.  Als je interesse hebt,
neem gerust contact met me op. Vriendelijke groet, Neli Prota (Moeder van Neema 1/2C en Arthur
6-8).

Naamsverandering BSO ‘Het Groene Wiel’
Omdat er nogal eens verwarring was vanwege de naam (zowel het IVN als de BSO heten Groene Wiel)
heeft de BSO miv 1 augustus een andere naam: de Buitenplaats. Wel handig ook voor iedereen om te
weten.


