Nieuwbrief OBS Brinkschool
Dinsdag 8 februari 2022
Vanuit de directie
De dagen worden weer langer. ’s Ochtends als iedereen naar school komt, is het weer licht.
Dat is fijn. Met een beetje geluk verdrijft het voorjaar alle coronaperikelen.
Iedere nieuwsbrief moeten we het onderwerp ‘Corona’ toch weer even aantippen. Nog
steeds hebben we te maken met veel besmettingen onder leerlingen en personeel. Dit zorgt
voor puzzels m.b.t. het aanbieden van lesstof, het afnemen van CITO-toetsen / maken van
rapporten etc. maar het is ook een flinke puzzel om de lessen fysiek door te laten gaan als
een teamlid ziek thuis zit. We blijven u informeren via MijnSchool en vragen u om ons ook te
blijven informeren bij positieve (zelf)testen.
Vanaf deze week ontvangt de leerkracht u op school voor het 10-minutengesprek. De
leerkracht praat u bij over de ontwikkeling van uw kind. We wensen iedereen fijne
gesprekken toe.
De week van 21 – 25 februari is het voorjaarsvakantie. Een fijne vakantie gewenst!
Hartelijke groet,
Joyce Mollema
Shefali Kremer

directeur OBS Brinkschool
schoolcoördinator OBS Brinkschool

Agenda
Datum
Maandag 7 t/m vrijdag 18
februari
Donderdag 10 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21 februari t/m
Vrijdag 25 februari
Maandag 28 februari t/m
vrijdag 4 maart
Week 10 en 11
Woensdag 16 maart

Locatie
Beide locaties

Activiteit
Oudergesprekken

Groep 7
Beide locaties
Beide locaties

GGD onderzoeken
Rapporten gaan mee
Krokusvakantie

Beide locaties

Oudergesprekken

Beide locaties
Beide locaties

Kijkje in de klas
Studiedag team, alle
kinderen zijn vrij

Schoolbreed
Bereikbaarheid in de vakantie
In de voorjaarsvakantie is de school gesloten. Personeel is niet bereikbaar, zij genieten van
de vakantie. Als u in de vakantie iemand nodig hebt, kunt u een mail sturen naar
directie.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl . Deze mailbox wordt geregeld geopend door
Shefali en Joyce en indien nodig nemen we contact met u op.

Zelftest afnemen na de vakantie
In de voorjaarsvakantie wordt veel gereisd. Even lekker eruit, heerlijk! We vragen u om een
zelftest bij uw kind af te nemen als uw kind maandag 28 februari weer naar school komt. Zo
hopen we dat we op die dag coronavrij kunnen starten op de locaties.

Kijkje in de klas – week 10 en 11
In de weken 10 en 11 kunt u als ouder(s) weer een ‘Kijkje in de klas’ nemen. Dit gaat net als
de vorige keer:
- De leerkrachten zetten een rooster open in MijnSchool / Parro waar u zich op in kunt
tekenen. Per kind komt de ouder – komen de ouders op hetzelfde moment (er wordt dus
één moment per kind gekozen) in de klas van het kind kijken.
- Uw kind laat de klas en het gemaakte werk zien aan u.
- U bent welkom in de school op het door u gekozen moment. Dit zal altijd voor schooltijd
zijn, tussen 8.10u en 8.25u. Om 8.25u vertrekken alle ouders uit de school.
- Ouders dragen een mondkapje in de school.
Na de voorjaarsvakantie zal het intekenmoment opengezet worden.

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

Kindteam Haren | voorstellen
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over Kindteam Haren. Kindteam Haren bestaat uit
de intern begeleiders van OBS Brinkschool, jeugdverpleegkundige GGD en specialist jeugd en
gezin WIJ-Team. Ze stellen zich graag aan u voor:
Annemieke Luinge - OBS Brinkschool
Intern begeleider, HB-specialist en orthopedagoog
Ik ben Annemieke Luinge. Ik werk als intern begeleider
onderbouw en specialist hoogbegaafdheid op de
Brinkschool. Daarnaast werk ik als orthopedagoog bij
Stichting Baasis.
Ik ondersteun de leerkrachten en hou me vooral bezig met
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zodat
iedereen bij ons op school een passend aanbod kan krijgen.

Monique Kraf-Jonker - OBS Brinkschool
Intern begeleider
Graag stel ik mij even aan u voor. Ik ben Monique KrafJonker en ik ben intern begeleider van de bovenbouw
(groepen 5 t/m 8) op de Brinkschool. Hiervoor was ik
ook werkzaam als leerkracht op de Brinkschool. De
intern begeleider is verantwoordelijk voor de
zorgstructuur van de school. Heeft u vragen rondom het
gedrag of ontwikkeling van uw kind dan kunt u altijd bij
mij terecht.

Milou Revenboer - WIJ Team Haren
Specialist Jeugd & Gezin
Mijn naam is Milou Revenboer en ik werk voor Stichting WIJ
Groningen, bij het team van WIJ Haren.
Mijn functie bij WIJ Haren is die van specialist jeugd en gezin.
Dit betekent dat ik ondersteun bij alle vragen rondom
opvoeding, ouderschap en het (psychische) welzijn van kind en
ouder. Samen met ouders en kind(eren) onderzoek ik wat de
vraag is en wat er nodig is.

Soms zijn een paar gesprekken met mij of een collega voldoende en soms is het nodig een
indicatie af te geven voor hulpverlening door een specialistische jeudhulporganisatie. Mail
gerust bij vragen.
Monique Vlonk - GGD Groningen
Jeugdverpleegkundige
Ik ben Monique Vlonk, jeugdverpleegkundige en
eerste contactpersoon van de Brinkschool.
Velen zullen mij nog kennen van het
consultatiebureau. Wij zijn laagdrempelig te
benaderen voor vragen over groei en ontwikkeling.
Ons GGD schoolteam bestaat verder uit een
doktersassistente; Judith Hoogstra, een jeugdarts; Ida
Emke Vermeer en een logopedist. Verder kunnen wij
op verzoek een afspraak maken met ouders en/of
kind. Deze vragen kunnen gaan over onzekerheid
m.b.t. opvoeding of specifieker over bijvoorbeeld
voeding, gewicht en zindelijkheid.
Tot slot hebben wij ook een duidelijke taak in het
uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma en kunt
u met vragen daaromtrent bij ons terecht.

Locatie Oude Brinkweg
Geen bijzonderheden

Locatie Rummerinkhof
Werkzaamheden i.v.m. nieuwbouw – donderdag 10 februari
Donderdag 10 februari wordt er gewerkt aan de weg bij locatie Rummerinkhof. Hierdoor kan
het zijn dat u hinder ondervindt tijdens het brengen en halen van uw kind. Bespreek ook met
uw kind als uw kind alleen naar school komt: veiligheid voor alles!

Studievaardigheden groep 7 en 8
Afgelopen weken hebben de groepen 5 t/m 8 zich ontfermd over het schoolvak
‘studievaardigheden’. Dit werd tot op heden alleen in groep 7 aangeboden. Vanuit onze visie
op onderwijs en het belang van dit vak is de keuze gemaakt om de nieuwe methode ‘Blits 2’
in de bovenbouw in te zetten. Later gaan wij kijken hoe we dit in de groepen 5 en 6 willen
wegzetten, want we zijn er allemaal over eens:
Studievaardigheden verrijkt de vaardigheden van kinderen op gebied van
informatieverwerking, zelfstandigheid en samenwerken, plannen en organiseren en kritisch
kijken. Deze vaardigheden sluiten aan bij wat ze op latere leeftijd nodig hebben in hun
verdere schoolloopbaan en carrière.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 1 maart 2022.

