Nieuwbrief OBS Brinkschool
Dinsdag 29 maart 2022
Vanuit de directie
Momenteel zijn we bezig met onze ‘Goede Doelen week’. Het goede doel is Giro 555, zij
zamelen (o.a.) geld in voor de situatie in Oekraïne.
De leerlingen mogen lege statiegeldflessen inleveren in de hallen van de school. Wilt u de
flessen meegeven in een tas of krat? Als u heel veel lege flessen heeft, vragen we u om de
flessen zelf in te leveren bij de AH in Haren en het statiegeldbonnetje in te leveren bij de
leerkracht van uw kind. Vrijdagochtend brengen we alle lege flessen naar de AH en we zullen
tijdens een schoolbrede slotactiviteit voor de kinderen onthullen hoeveel geld er opgehaald
is.

In de agenda in deze nieuwsbrief treft u alvast alle bijzondere dagen en vrije dagen aan die
voor de deur staan. Ze staan ook vermeld op onze site maar we herinneren u er graag nog
even aan. Let even goed op de meivakantie: er zijn geen twee weken meivakantie.
Op schoolniveau zijn we druk bezig met de eerst contouren voor het volgende schooljaar.
We bekijken hoeveel groepen we kunnen gaan starten, welke leerkracht(en) les gaan geven
aan welke groep etc. We kunnen alvast noemen dat de groepsindeling hetzelfde blijft:
- de groepen 1 t/m 4 krijgen les op locatie Oude Brinkweg;
- de groepen 5 t/m 8 krijgen les op locatie Rummerinkhof.
Helaas is nog weinig bekend over de verhuizing naar onze tijdelijke locatie. De verhuizing
stond ingepland voor de kerstvakantie maar het lijkt erop dat er vertraging optreedt. We
houden u op de hoogte.
Hartelijke groet,
Joyce Mollema
Shefali Kremer

directeur OBS Brinkschool
schoolcoördinator OBS Brinkschool

Agenda
Datum
Week 13
Donderdag 14 april

Locatie
Beide locaties
Beide locaties

Vrijdag 15 april

Beide locaties

Maandag 18 april

Beide locaties

Dinsdag 19 april

Beide locaties

Woensdag – vrijdag 20 / 22
april
Vrijdag 22 april

Groepen 8
Beide locaties

Woensdag 27 april
Beide locaties
Donderdag 28 april – zondag Beide locaties
8 mei

Activiteit
Goede Doelenweek
Paaslunch, continurooster
tot 14u
Goede Vrijdag, kinderen zijn
vrij
Tweede Paasdag, kinderen
zijn vrij
Studiedag team, kinderen
zijn vrij
Eindtoets basisonderwijs
Koningsspelen,
continurooster tot 14u
Koningsdag
Meivakantie, kinderen vrij
(let op: géén twee weken
vrij!)

Schoolbreed
Onderwijs aan vluchtelingkinderen uit Oekraïne
Een tijdje geleden hebben we u via MijnSchool gevraagd wie iets kan en wil betekenen m.b.t.
het verzorgen van onderwijs aan vluchtelingkinderen uit Oekraïne die opgevangen worden in
het Nescio hotel. We ontvingen 6 reacties!
Na een gemeentelijk overleg waarbij alle basisscholen uit Haren uitgenodigd waren, zijn CBS
De Borg en onze school verder aan het nadenken over een concrete uitwerking voor het
aanbieden van onderwijs. Ouders die zich aangemeld hebben, hebben informatie gekregen.
Zodra het kan, nemen we u mee in de informatie over het onderwijs dat aangeboden zal
worden aan de kinderen.

Goede Doelen week
In alle groepen wordt deze week aandacht besteed aan het goede doel waarvoor we geld
inzamelen: Giro 555.
Alle groepen hebben een (prenten)boek ontvangen waaruit voorgelezen wordt en waaraan
activiteiten gekoppeld worden. We geven u een overzicht van de boeken, wellicht vindt u
het zelf ook leuk om het boek aan te schaffen voor thuis:
- groepen 1 en 2: De koffer
- groepen 3 en 4: Onderweg
- groepen 5 en 6: Op de vlucht

- groepen 7 en 8: De jongen achterin de klas

Start nieuwe instroomgroep voor 4-jarigen vanaf maandag 9 mei
Vanaf maandag 9 mei zullen we een nieuwe instroomgroep starten voor de kinderen die
tussen de meivakantie en zomervakantie vier jaar worden en bij ons op school ingeschreven
staan. De groep zal een plekje krijgen in de ‘Mediatheek’ aan de Oude Brinkweg. Dit is de
ruimte die momenteel ook door groep 2A gebruikt wordt (zij hebben momenteel een
ontzettend ruim lokaal, wat feitelijk twee lokalen zijn) en waar na schooltijd de BSO van
Stichting Kinderopvang Haren gebruik van maakt.
De ruimte zal heringericht worden en wordt dubbel gebruikt: onder schooltijd is het een
leslokaal voor de instroomgroep en na schooltijd is het een BSO-ruimte.
We leggen de laatste hand aan de personele bezetting voor de instroomgroep. Als alles rond
is, communiceren we met de ouders van de instroomgroep en ouders van de groepen
waarbij een wijziging plaatsvindt.

Onderzoek naar behoefte aan speelleergroep voor kinderen van 2 – 4 jaar
In navolging op de instroomgroep die we 9 mei starten en de samenwerking die we daarin
graag willen met SKH, hebben we als Brinkschool – SKH afgestemd dat we een onderzoek
willen doen.
Het onderzoek zal zich richten op behoeften van ouders met kinderen in de leeftijd van 2 – 4
jaar. We willen graag weten of deze ouders (die al een kind op onze school hebben, maar het
mogen ook nieuwe ouders zijn) behoefte zouden hebben aan een speelleergroep op locatie
Oude Brinkweg. De groep zal dan een x aantal dagdelen open zijn vanaf schooljaar 22-23 en
dient als voorschoolse voorziening voor kinderen van 2 – 4 jaar (het oude peuterspeelzaal
idee).
Alles begint met behoeftepeiling. Stél dat we zo’n groep zouden opstarten, zou u er voor uw
kind dan interesse in hebben? En zo ja, gaat uw kind nu al ergens heen, waarheen, op welke
dagdelen zou u er gebruik van maken etc.
We hebben wederom een Forms gemaakt en vragen u om, indien van toepassing op u, het in
te vullen. Dit kan tot en met maandag 4 april, 18u. We nemen de uitkomsten mee in een
overleg dat we als Brinkschool – SKH hebben op dinsdag 5 april.
Link naar de Forms: https://forms.office.com/r/aeungkLYn2
QR -code:

Aanmelden broertjes / zusjes
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Om te bepalen met
hoeveel groepen we in het schooljaar 2022 – 2023 moeten werken, is het van belang dat u
jongere broertjes / zusjes tijdig aanmeldt.
Als u uw kind nog niet aangemeld hebt, maar hij of haar wel graag naar onze op school wilt
laten komen, doe de aanmelding dan door het aanmeldformulier dat onder het kopje
‘Documenten’ in MijnSchool staat in te vullen en z.s.m. in te leveren bij Shefali of Joyce. U
mag het ook mailen naar directie.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl

Locatie Oude Brinkweg
Geen bijzonderheden.

Locatie Rummerinkhof
Geen bijzonderheden.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 12 april 2022.

