Nieuwbrief OBS Brinkschool
Dinsdag 10 mei 2022
Vanuit de directie
We konden gisteren vrijwel alle kinderen weer begroeten op school na een lekkere lange
meivakantie. Ook konden we de eerste kinderen van onze nieuwe instroomgroep begroeten.
Van harte welkom op onze school en we wensen jullie een hele fijne tijd toe.
De laatste periode van dit schooljaar gaat in. Nog 10 weken te gaan tot aan de
zomervakantie, een periode die altijd garant staat voor leuke activiteiten, schoolreis/-kamp,
de Bazaar etc. maar waarin ook nog hard gewerkt wordt.
Op schoolniveau leggen we de laatste hand aan de groepsindelingen voor het nieuwe
schooljaar en de leerkrachtinzet voor het nieuwe schooljaar. We gaan ons best doen om het
ongeveer 3 weken voor de zomervakantie met u te delen via een brief. Goed om nog even te
noemen: ouders vinden het soms spannend hoe (met name voor de kleutergroepen en
groepen 3) de groepsindeling en leerkrachtinzet eruit komt te zien. U mag erop vertrouwen
dat we altijd kijken naar wat het beste is voor de kinderen. Als u meer wilt weten, kunt u ons
protocol ‘Groepsindeling’ raadplegen. We zullen alle belangrijke documenten weer een plek
geven in Parro (of op de website) nu MijnSchool niet meer actief is.
Hartelijke groet,
Joyce Mollema
Shefali Kremer

directeur OBS Brinkschool
schoolcoördinator OBS Brinkschool

Agenda
Datum
Week van 9 mei
Dinsdag 10 mei
Woensdag 11 mei
Donderdag 12 mei
Vrijdag 13 mei
Maandag 16 mei

Locatie / Groepen
Groepen 8
Groepen 3A en 3B
Groepen 7
Groepen 3
Groepen 6
Locatie Oude Brinkweg

Dinsdag 17 mei

Groepen 4

Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei

Groepen 3 en 4
Locatie Rummerinkhof

Activiteit
Middelbare School week
Klompenmuseum
Gastles verkeer
Gastles verkeer fietsen
Schoolreis
Schoolfotograaf.
Foto’s broertjes / zusjes na
schooltijd (zie eerdere
berichtgeving)
Verkeersplaneet gastles in
de judozaal
Schoolreis
Schoolfotograaf.
Foto’s broertjes / zusjes na
schooltijd (zie eerdere

Donderdag 26 en vrijdag 27
mei

Hele school

berichtgeving)
Vrije dagen ivm Hemelvaart

Schoolbreed
Avondvierdaagse
Beste ouders,
Er zijn al veel aanmeldingen binnen voor de Avond4daagse. Aanmelden kan nog t/m a.s.
woensdag 11 mei via onderstaande
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNp8RQab1JX0arv6eZmi_sKGHonhwek
NV3CCHrB3EqA18Y3w/viewform?usp=sf_link
We zijn ook nog steeds op zoek naar ouders (of opa’s/oma’s, buren, vrienden) die een avond
willen helpen om iets te drinken en een versnapering aan de kinderen op de helft aan te
kunnen bieden. Dus we hopen dat jullie je daar ook voor willen aanmelden, om er voor de
kinderen een groot feest van te maken 🥳!
Groeten van de Avond4Daagse commissie Brinkschool

De taalklassen zijn van start gegaan
In een eerdere nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat wij als Brinkschool samen met
CBS De Borg de maatschappelijke handschoen hebben opgepakt als het gaat om het bieden
van onderwijs aan kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. In de week na het paasweekend
zijn twee taalklassen gestart in de Ontmoetingskerk in Haren.
Het is geweldig om te zien hoe onderwijspersoneel extra wil werken en enthousiast aan de
slag gaat om de kinderen zich zo snel mogelijk veilig te laten voelen om vervolgens
Nederlands te leren en weer onderwijs te kunnen volgen. Ook hebben zich een groot aantal
vrijwilligers verbonden aan de taalklassen en hebben we een samenwerking opgezet met de
PABO zodat studenten mee kunnen helpen maar ook studieopdrachten kunnen uitvoeren.
We merken dat er meer vraag komt, er komen steeds meer kinderen bij die onderwijs nodig
hebben. We zijn vooruit aan het denken en kijken of we voor de periode na de
zomervakantie door kunnen / moeten gaan met de taalklassen. Dat zal niet meer in de
Ontmoetingskerk zijn maar elders in Haren.

MR: vacature oudergeleding
Met ingang van volgend schooljaar is er in de medezeggenschapsraad (MR) van de
Brinkschool plaats voor een nieuw lid in de oudergeleding. De MR is op zoek naar een
gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Wat is de MR?
De MR is een wettelijk ingestelde raad voor het krijgen van medezeggenschap (zie ook
https://infowms.nl/). Ouders en leerkrachten kunnen op deze manier meepraten of zelfs
meebeslissen over het beleid van de school. De inspraak is vastgelegd in de wet
Medenzeggenschap: per onderwerp verschilt de mate van inspraak: soms gaat het om
adviesrecht, maar soms ook om instemmingsrecht. De MR van de Brinkschool heeft acht
leden, vier ouders (oudergeleding) en vier leerkrachten (personeelsgeleding). Omdat Bianka
Bijsterveld vervroegd uit de MR stapt, is er binnen de oudergeleding een vacature ontstaan.
De MR komt ongeveer tien keer in het jaar bij elkaar. Doorgaans is Joyce Mollema (directeur)
voor een deel van de vergadering aanwezig om de MR van informatie te voorzien en vragen
te beantwoorden. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de
ouders en uit de teamgeleding. De nieuw te benoemen ouder zal de plaats en termijn van
Bianka gaan overnemen.
Lijkt het je wat om de MR te komen versterken? Stuur dan vóór 31 mei as. per mail een
korte tekst (max 10 regels) naar mr.brinkschool@stichtingbaaasis.nl waarin jij je presenteert
en aanmeldt als kandidaat. Indien na 31 mei 2022 blijkt dat er meer dan één kandidaat zich
heeft aangemeld, is er in week 25 een verkiezing waarbij alle ouders een stem kunnen
uitbrengen op hun kandidaat.
Wil je eerst meer informatie over wat het inhoudt MR-lid te zijn, neem dan contact op met
één van de MR leden.
Met vriendelijke groet,
Namens de MR OBS Brinkschool
Bianka Bijsterveld, Cor van der Werf, Frederick van Melle, Lotte Stienstra, Emma Smit,
Gea Hoiting, Ineke Rijpstra en Marianne Velten

Parro
Gisteren zijn we officieel overgegaan op ons nieuwe ouderportaal ‘Parro’. We zijn op school
druk bezig met uitzoeken welke mogelijkheden Parro biedt, wat we hiervan inzetten en hoe
we dit gaan toepassen.
Over een maand gaan we met het team evalueren hoe Parro tot nu toe bevalt en hoe we
hiermee gaan werken. Ook uw mening horen we graag. Op 1 juni ontvangt u via de
nieuwsbrief een link naar een vragenlijst. De uitkomsten nemen we mee naar de evaluatie
met het team en van daaruit stellen we een werkwijze vast.
Tussendoor zijn er vragen via de mail gesteld over het gebruik van Parro.
Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen:
Wie kan ik een bericht sturen in Parro?
Uw account is gelinkt aan de leerkracht(en) van uw kind(eren), dit geldt ook voor de aanpak
4 leerkracht. U kunt contact met hen opnemen via Parro, maar de mail is uiteraard ook nog
steeds beschikbaar. Directie en kwaliteitscoördinatoren (voorheen intern begeleiders) kunt u
uitsluitend bereiken via mail.
Directie: directie.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl
Kwaliteitscoördinator onderbouw: s.kremer@stichtingbaasis.nl
Kwaliteitscoördinator bovenbouw: m.jonker@stichtingbaasis.nl
Op dit moment hebben we de optie ‘ouders communiceren onderling’ niet open staan.
In de vragenlijst die u 1 juni ontvangt zal deze vraag aan bod komen en ook wordt deze optie
in het team besproken. Aan de hand hiervan zal er een schoolbreed besluit genomen
worden.
Hoe verander ik mijn persoonlijke gegevens in Parro?
U kunt alleen uw e-mailadres aanpassen. Verandering in gegevens zoals telefoonnummers
en adressen kunt u doorgeven aan s.kremer@stichtingbaasis.nl

Locatie Oude Brinkweg
Behoefte speelleergroep 2 – 4 jarigen
Een tijdje geleden hebben we u geïnformeerd over het idee om een speelleergroep op te
richten vanaf het nieuwe schooljaar. In een speelleergroep wordt aanbod verzorgd gericht
op spelen en leren voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De groep heeft een plekje in een
basisschool zodat de doorstroom vanaf peuterleeftijd naar de basisschool verkleind wordt
en doorgaande lijnen beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
Uit de ingevulde vragenlijst blijkt dat er enorme interesse is onder ouders. We zijn hier blij
mee want het betekent dat we een stapje verder kunnen gaan. We willen onderzoeken of
we de groep daadwerkelijk kunnen starten vanaf 2022-2023 en zullen dan insteken op het
starten van een groep op woensdag- en vrijdagochtend van 8u – 12u op locatie Oude
Brinkweg. Vanwege de pedagogische veiligheid en het doorlopende aanbod hechten we
eraan dat kinderen beide ochtenden komen.
Gedurende 8 uur in de week krijgen de peuters aanbod dat verzorgd wordt door een
pedagogisch medewerker van de SKH en een leerkracht van de Brinkschool.
Ouders schrijven hun kinderen in bij SKH zodat ze recht hebben op kinderopvangtoeslag. De
groep kan uit maximaal 16 kinderen bestaan.
Deze week ontvangt u via Parro een link naar een Forms vragenlijst. We vragen ouders die
interesse hebben in de speelleergroep om de vragenlijst in te vullen.
We houden u op de hoogte van de uitkomsten.

Locatie Rummerinkhof
Middelbare Schoolweek
De groepen 8 doen deze week mee aan de ‘Middelbare Schoolweek’. Deze week worden in
beide groepen 8 allerlei lessen gegeven door ouders en andere gastdocenten. De kinderen
volgen een middelbare school rooster en kunnen in de middagpauze wat kopen in de
kantine.
We wensen iedereen een fijne week en bedanken alle gastdocenten!

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 24 mei 2022.

