Nieuwbrief OBS Brinkschool
Dinsdag 24 mei 2022
Vanuit de directie
We noemden het in de vorige nieuwsbrief al: de laatste weken van het schooljaar zijn
aangebroken. Eíndelijk mogen we weer van alles, de schoolreisjes zijn in volle gang, de
groepen 7 en 8 bereiden hun kampen voor, de musical wordt ingestudeerd en er zijn allerlei
groepsspecifieke leuke activiteiten.
Er wordt ook ‘gewoon’ gewerkt want het lesaanbod draait ook door. De maand juni is
wederom CITO-toetsmaand. We zijn benieuwd hoe de kinderen zich ontwikkeld hebben in
de afgelopen maanden en leggen de uitkomsten graag naast de observaties van de
leerkrachten en wat een kind dagelijks laat zien in de klas. Tijdens het 10-minutengesprek
gaat de leerkracht graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind.
Hartelijke groet,
Joyce Mollema
Shefali Kremer

directeur OBS Brinkschool
schoolcoördinator OBS Brinkschool

Agenda
Datum
Donderdag 26 en vrijdag 27
mei
Woensdag 1 juni t/m 15 juni

Locatie / Groepen
Hele school

Activiteit
Vrije dagen ivm Hemelvaart

groepen 3 t/m 7

Afname CITO E

Schoolbreed
Parro
In de vorige nieuwsbrief namen we u mee over ons nieuwe ouderportaal Parro. We zijn nu
bijna een maand op weg met het nieuwe portaal en zijn erg benieuwd naar uw mening over
dit nieuwe systeem.
Op 9 juni bespreken wij hoe we als Brinkschool Parro willen inzetten en willen graag uw kijk
en wensen meenemen in de definitieve werkwijze ervan.

Gezocht: nieuwe leden voor de Ouderraad
Binnenkort stopt een aantal leden in de Ouderraad Brinkschool.
Daarom doen we bij deze een oproep:
Vindt u het leuk om schoolactiviteiten te organiseren?
Past creatief bezig zijn, het versieren van de school in verschillende thema’s
u het best? Vindt u helpen in de school voor en met de kinderen gezellig?

Dan zijn we op zoek naar u!
Als u meer informatie over de Ouderraad wilt, kunt u terecht bij orbrinkschool@gmail.com
Als u graag wilt deelnemen aan de Ouderraad kunt u tevens naar het bovenstaande emailadres een bericht sturen.

Vakantierooster en margedagen 2022-2023
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het vakantierooster en de margedagen
(studiedagen) voor het schooljaar 2022-2023. We delen de informatie in de week van 13 juni
met u via Parro.

De taalklassen krijgen een vervolg
We hebben u een aantal keren via de nieuwsbrief geïnformeerd over de taalklassen die de
Brinkschool en CBS De Borg samen opgestart zijn voor Oekraïense vluchtelingkinderen.
Afgelopen week hebben we gehoord dat we in schooljaar 2022-2023 door kunnen gaan met
de klassen. We vinden het erg fijn dat we onderwijs mogen blijven bieden aan de kinderen
die nu leskrijgen in de taalklas.

Locatie Oude Brinkweg
Speelleergroep 2 – 4 jarigen
Nadat we in de vorige nieuwsbrief uitleg hebben gegeven over concrete plannen om een
speelleergroep op te starten in samenwerking met Stichting Kinderopvang Haren, hebben
we vervolgens een Forms vragenlijst verspreid. De vragenlijst is 21 keer ingevuld en we
nemen alle informatie mee om te bepalen of we daadwerkelijk aan de slag gaan met de
concrete uitwerking.
Ouders die de vragenlijst hebben ingevuld en interesse hebben, nemen we als eerste mee in
het besluit m.b.t. het wel/niet opstarten van de speelleergroep. U hoort dit voor 1 juni van
ons.

Parkeren bakfietsen
Aan de Oude Brinkweg is de gemeente, aan de schoolkant, bezig met gras inzaaien. Net op
de plek waar de bakfietsen geparkeerd stonden om kinderen naar school te brengen en op
te halen. De bakfietsen worden nu voor bij de stenen geparkeerd. We zien, vooral bij het
ophalen, dat zowel voor kinderen, ouders als leerkrachten een onoverzichtelijk situatie
ontstaat. Daarom willen wij de ouders die met een bakfiets komen, willen vragen om de
bakfiets aan het grasveld aan de overkant te parkeren, zodat u uw kind voor bij de stenen
kan ophalen. Mocht uw kind opgehaald worden door een familielid of gastouder die ook met
de bakfiets komt, dan willen we u vragen dit bericht aan hen door te geven. Zo houden we
het brengen en ophalen overzichtelijk en veilig voor iedereen!

Locatie Rummerinkhof
Geen nieuwsberichten.

Nieuws van buitenaf
WIJ-Haren: Jongerenruimte
Al langere tijd is het jongerenwerk van WIJ-Haren bezig met het realiseren van een plek waar
kinderen en jongeren in het gebied Haren terecht kunnen. Een plek waar jongeren elkaar
kunnen ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen, maar ook terecht kunnen met hun alledaagse
vragen. En dit is gelukt! Er is een ruimte in het buurthuis de Mellenhorst beschikbaar en 17
mei zijn de deuren van de jongerenruimte geopend.
In eerste instantie is de jongerenruimte twee dagen in de week geopend, op dinsdag en
donderdag van 13.00 – 21.00 uur. Tijdens deze uren zijn er altijd jongerenwerkers aanwezig.
Samen met jongeren en inwoners wil het jongerenwerk een programma met activiteiten
opstellen. Dit zou bijvoorbeeld een club voor kinderen van 6-10 jaar kunnen zijn die elke
dinsdag een creatieve activiteit krijgen aangeboden. Voor sommige activiteiten zijn ook
vrijwilligers nodig, u kunt zich hiervoor opgeven tijdens de opening of via onderstaande
gegevens van het Jongerenwerk. Voor jongeren vanaf 12 jaar, komt er een vast moment dat
zij met hun vrienden bijvoorbeeld een avond kunnen langskomen. Gamen, tafeltennis,
darten of gewoon even relaxen. Dit alles is mogelijk in de jongerenruimte.
Via social media zullen er regelmatig activiteiten bekend worden gemaakt. Vergeet daarom
niet ons te volgen op Instagram: jongerenwerkharen of de website www.check050.nl/haren.
Heb je vragen of wil je in contact komen met het jongerenwerk, schroom niet om contact op
te nemen. Dit kan via Jongerenwerk Haren, Steff Benes, stef.benes@wij.groningen.nl, 06
2137 9344.

WIJ-Haren: Inloop
Vanuit WIJ Haren is er gekeken naar een plek waar bewoners vrijblijvend en laagdrempelig
bij ons binnen kunnen lopen. We hebben deze plek in de bibliotheek in Haren gevonden.
Elke woensdag is hier van 14:00 tot 15:30 uur iemand van WIJ Haren aanwezig. U kunt hier
binnenlopen met vragen of ideeën over uiteenlopende onderwerpen. Zo kunt u denken aan
vragen mbt formulieren, financiën, opvoedvragen, maar ook met vragen of ideeën over
initiatieven in uw wijk.
De bibliotheek is een mooie ontmoetingsplek, zo heeft Humanitas op de woensdagen hier
ook een inloop waar u met vragen terecht kunt en is er een informatiepunt digitale overheid
voor hulp bij zaken die aangevraagd moeten worden met een DigiD.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 7 juni 2022.

