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BrinkBerichten versus Parro berichten
Veel van onderstaande berichten staan ook in Parro. Ouders geven aan dat in Parro alleen berichten
te zien zijn van de groep waarin hun kind zit. In de BrinkBerichten staan berichten van alle groepen,
wat juist óók leuk is om te lezen. De 'BrinkBerichten' verschijnen iedere eerste donderdag van de
maand. Deze keer iets later,  met onder andere  berichten over de afgelopen maand.

Kinderboekenweek 2022
De kinderboekenweek was van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober 2022 en had als
thema ‘Giga Groen’. De leerlingen van groep 7 en 8 gingen in deze periode voorlezen in andere
klassen. Ook hebben de  kinderen werkstukken gemaakt, waarmee boekhandel Kniphorst én onze
school versierd waren.

Korfbaltoernooi
Drie teams uit de groepen 3 (!) t/m 7 hadden zich ingeschreven voor het korfbaltoernooi. De
inschrijving was via de sportcommissiebrinkschool@gmail.com geregeld. Deze commissie bestaat uit
twee ouders (Iris en Kelly) en meester Kjille. Het team uit groep 6 heeft de tweede plaats behaald.
Fijn dat de sporttoernooien  (in dit post corona-tijdperk) weer kunnen plaatsvinden.

Schoolsport-Olympiade
Ook de Sport-Olympiade (donderdag 22-9) was top verlopen. Leuk dat Kjille
voor onze school één dag een springkussen gewonnen heeft. Als we besluiten
volgend schooljaar ook in september op schoolkamp te gaan, dan liever niet in
dezelfde week als de sportolympiade. (Want dat heeft groep 8 nu gemist.)

Studiedag woensdag 19 oktober
Denkt u aan de studiedag 19 oktober? Alle leerlingen zijn dan vrij.
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Afscheid juf Elsemiek
Onlangs heeft groep 8 afscheid genomen van juf Elsemiek. In haar nieuwe baan gaat zij (weer) als
orthopedagoog aan de slag. Ook langs deze weg willen wij Elsemiek heel hartelijk bedanken voor de
afgelopen zes jaar dat zij bij ons gewerkt heeft. Elsemiek heeft veel voor de leerlingen gedaan, maar
ook voor onze school. Juist vanwege haar combinatie leerkracht én orthopedagoog was Elsemiek erg
waardevol voor onze school. Zo heeft zij naast haar eigen klas de plusstroomgroepen begeleid, was zij
als leerKRACHT- coach  en heeft zij een belangrijke rol in de schoolontwikkeling gehad wat onze
leercultuur betreft. Het ga je goed Elsemiek! Reuze, reuze bedankt voor de afgelopen jaren!

Corona
In de maand september is er een corona uitbraak geweest in groep 4. Inmiddels is daar de rust weer

teruggekeerd. Het scholenteam van de GGD is hiervan in kennis gesteld en de ouders zijn op de

hoogte gesteld.

Corona draaiboek
De overheid geeft geen Corona Protocollen meer. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor een corona

draaiboek. Hiervoor zijn door de overheid wel richtlijnen gegeven. De overheid geeft drie stadia aan:

groen, oranje, rood. Scholen worden niet meer gesloten, maar moeten  in het stadium 'rood'  over

gaan op 50% onderwijs. De uitwerking per fase  komt in het draaiboek te staan. Ons corona draaiboek

is inmiddels door de MR (medezeggenschapsraad) vastgesteld en wordt op onze website geplaatst en

aan ouders via Parro toegestuurd.



Aanvullende mini bibliotheek op school
Omdat de school zo dicht bij het centrum ligt lopen onze leerlingen samen met de leerkracht

regelmatig naar de bibliotheek om leesboeken en informatieve boeken te lenen. De school heeft een

beperkt aantal eigen boeken maar deze boeken hadden geen centrale plek.

Dankzij Neli, moeder van Arthur (groep 6-8) en Neema (groep 1-2C) heeft de school nu een eigen

aanvullende mini bibliotheek. Deze staat onder de trap op de eerste verdieping . Neli heeft ouders

gevraagd boeken naar school te brengen als deze thuis niet meer gelezen en ze heeft alle boeken

voorzien van een codering!  Super bedankt, Neli! Als nog boeken thuis heeft die niet meer gelezen

worden: op school zijn we er blij mee!

Superfijn schoolkamp gehad!
Dit schooljaar zijn we voor het eerst in september op schoolkamp gegaan. Het was een gezamenlijk
kamp van de schoolverlaters uit groep 8 en groep 6-8. We zijn benieuwd naar de effecten hiervan.
Tijdens het schoolkamp was in ieder geval de vermenging van beide groepen al goed te noemen.



Democratie via de leerlingenraad
Het woord democratie stamt af van de Griekse woorden δῆμος (dèmos), "volk" en κρατέω (krateo),
"heersen, regeren" en betekent dus letterlijk "volksheerschappij".  Dit houdt in dat het volk zelf stemt
over de wetten, of kiest vertegenwoordigers die de wetten maken. Op school maken we geen wetten,
maar denken leerkrachten, ouders en leerlingen mee over wat goed is voor de school en wat beter
kan. Daarom zijn we erg blij dat veel kinderen zich verkiesbaar hebben  gesteld voor de
leerlingenraad. Uit elke groep zijn twee vertegenwoordigers gekozen die zich, samen met de
directeur, over schoolse zaken buigen. Groep 5:  Noor en Mare  /  Groep 6: Tycho en Nes  /  Groep
6-8:   / Groep 7: Morris en Floor  / Groep 8: Alexander en  Anne (S.). Gefeliciteerd met jullie
benoeming en welkom in leerlingenraad! De eerste vergadering was vrijdagmiddag 14 oktober,
(onder schooltijd).

5 oktober: dag van de leraar
Op deze Nederlandse variant van de World Teacher Day (UNESCO sinds 1994) wordt er wereldwijd
stilgestaan bij het belang van leerkrachten, scholen en onderwijs. Alle medewerkers op de G.J. van
den Brinkschool zijn symbolisch in het zonnetje gezet.



Vossenjacht 21 oktober: er zijn al voldoende vossen!
Vanwege het afscheid van Alice organiseren we een vossenjacht voor alle leerlingen. Sanne

(activiteitencommissie) juf Nynke, juf Mariska (en Alice) zijn druk bezig met de organisatie hiervan.

Ook de contactouders per klas zijn ingeschakeld om hulp van ouders te vragen. Alle hulp is al bijna

gerealiseerd! Er zijn voldoende vossen en begeleiders, op een paar na. Daarvoor zullen we met de

desbetreffende klassenouders nog contact opnemen.

Schrijven in groep 3

Tijdens de schrijfles hebben de kinderen een kasteel afgetekend. Ze moesten dakpannen, ramen,

struiken en kantelen overtrekken en/of tekenen. Ze vonden dit erg leuk om te doen en je kon een

speld horen vallen, zo geconcentreerd waren ze bezig! Op de bladzijde ernaast mochten ze zelf kiezen

welke woorden ze in een ander kasteel gingen schrijven.

Tutorlezen
Een aantal kinderen in groep 4  heeft een tutor uit groep 8 die 2 x per week een kwartiertje met hen

leest. Voor de tutor leerzaam en voor onze lezers een mooie manier om kilometers te maken en zich

zekerder te gaan voelen over het lezen!

Kinderkunst-professor Marieke
De komende drie weken gaat Marieke, de kinderkunst-professor vrijdagochtend met de kinderen van

groep 6 aan de slag met ‘portretkunst’. Het IPC-thema is Jong & Oud en bij de 2e les mag ieder kind

zijn/ haar opa of oma natekenen. De lessen van Marieke sluiten altijd aan bij de IPC lessen. De

leerlingen uit groep 8 en groep 7 hebben dit schooljaar al les gehad van Marieke. Na  groep 6 is groep

5 aan de beurt.



Typecursus
De typecursus is weer van start gegaan. Na schooltijd kunnen leerlingen uit de groepen 7 en 8 deze

typelessen op school volgen. De lessen worden door juf José van Giga-kids gegeven. José komt al

jaren op onze school, behalve de afgelopen corona jaren. Maar gelukkig kunnen de typelessen weer

doorgaan.

Oorlogsgraven ceremonie
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben in de maand september deelgenomen aan de

oorlogsgraven ceremonie op de begraafplaats aan de Oude Diedenweg. Het is traditie dat onze

leerlingen een aantal oorlogsgraven onderhouden van Engelse piloten. De ceremonie vond buiten bij

de graven plaats,  waar de leerlingen zowel het Engelse als het Nederlandse volkslied zongen en

zelfgemaakte gedichten voorlazen.  In de aula mochten ze vragen stellen aan een oorlogsveteraan.

Voordat de kinderen weer naar school fietsten was er de gelegenheid om de begraafplaats te

bezoeken. Uiteraard hebben we ook het graf van Jelle bezocht. Het was een bijzondere mooie en

waardevolle ochtend voor de leerlingen uit groep 7 en 8.

Schoolfotograaf
We hebben een nieuwe schoolfotograaf. Fotograaf Verreijt komt op maandag 14 november 2022.

Meer informatie hierover volgt via Parro

Meer groen in en op het schoolplein
In de herfstvakantie wordt het schoolplein onder handen genomen. Er wordt gestart met de eerste

fase van het grondwerk. De hovenier is woensdag 16 november de hele dag bezig met de beplanting

van bomen, struiken en andere groene afscheidingen. Die dag spelen alle leerlingen op het

kleuterplein.

Alvast een fijne herfstvakantie toegewenst!
De herfstvakantie is van maandag 24 oktober t/m vrijdag  28

oktober 2022; veel herfstplezier!


