Nieuwbrief OBS Brinkschool
Dinsdag 25 januari 2022
Vanuit de directie
Vanavond is er weer een persconferentie. Net als altijd lekt alles wat genoemd wordt uit. We
hebben al opgevangen dat het hoogstwaarschijnlijk zo gaat zijn dat de
quarantainemaatregelen voor kinderen tot en met 12 jaar versoepeld worden. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de werkwijze m.b.t. de versoepelingen van de
quarantaineregels die eraan lijken te komen. Lees het alstublieft goed door, zo voorkomen
we verwarringen. Het bericht in deze nieuwsbrief is hetzelfde als het spoedbericht dat we
vandaag verstuurd hebben.
Corona, we kunnen het woord zo langzamerhand niet meer horen. Maar we hebben er wel
mee te maken. We zien nog steeds dat Corona kinderen en teamleden flink ziek kan maken.
We hebben diep respect voor ouders en de wijze waarop ze om moeten gaan met het
plotseling thuiszitten van hun kind. We zien dat het thuisonderwijs werkt als het nodig is. We
hebben ook diep respect voor alle teamleden. Het vak van leerkracht of
onderwijsondersteunend personeel op een basisschool is machtig mooi. Maar het vraagt ook
al bijna 2 jaar veel van de teamleden. En toch, het lukt. En ja, we zijn ook trots op onszelf. Als
directie heb je de schone taak om, los van alles wat je baan met zich meebrengt, te zorgen
dat ondanks Corona alles zo gewoon mogelijk doorgaat. Werkweken van een tig aantal uren,
weekenden bestaan niet meer alszijnde vrije dagen, het is even niet anders. We willen
allemaal graag anders en het enige wat wij als directie kunnen doen is zorgen dat alles zo
goed mogelijk geregeld wordt voor de kinderen, hun ouders en de teamleden.
Dank voor de complimenten die u uitdeelt aan de teamleden en aan ons. Het maakt het
werken er leuker van en is een kleine moeite. Wij geven u een dikke duim terug!

Hartelijke groet,
Joyce Mollema
Shefali Kremer

directeur OBS Brinkschool
schoolcoördinator OBS Brinkschool

Agenda
Datum
Maandag 31 januari

Locatie
Beide locaties

Vrijdag 4 februari

Beide locaties

Maandag 21 februari t/m
Vrijdag 25 februari

Beide locaties

Activiteit
Inschrijven 10minutengesprekken start
Studiedag team, alle
kinderen zijn vrij.
Krokusvakantie

Schoolbreed
Oudergesprekken in de week van 7 en de week van 14 februari
In de week van 7 februari en in de week van 14 februari worden de 10-minutengesprekken
gehouden. Alle ouders ontvangen een uitnodiging op maandag 31 januari om zich in te
schrijven voor een (digitaal) oudergesprek. Gescheiden ouders vragen we om samen naar
het gesprek te komen. Als dit niet kan, komt de ouder die hoofdelijk verantwoordelijk is.
Tijdens het gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken en uiteraard is er
ruimte om vragen te stellen aan de leerkracht.
Op dit moment weten we nog niet of de gesprekken op school plaats kunnen vinden of via
Teams ingepland worden. Dit hoort u nog van ons.

Coronamaatregelen: versoepeling?
Uit de berichten van het OMT blijkt dat de quarantaineregels voor kinderen tot en met 12
jaar versoepeld worden. Heel fijn! We zullen u uiterlijk donderdagochtend informeren over
de werkwijze die we hanteren gekoppeld aan de versoepelingen. Er zijn namelijk nog veel
vragen.
Het líjkt er op dat vanavond afgekondigd wordt dat vanaf woensdag de quarantaineregels
versoepeld worden. We gaan er op dit moment vanuit dat huidige quarantaines volbracht
moeten worden maar is dat ook zo? En wat gebeurt er als in een gezin Corona is, maar een
kind heeft geen klachten. Mag dit kind naar school of niet?
Daarnaast lijkt er een preventief zelftestadvies te komen voor alle kinderen voor alle
schooldagen. Maar wie regelt de zelftesten en per wanneer zijn ze beschikbaar zodat dit ook
daadwerkelijk ingezet kan worden en schoolgang veilig is?
Morgen passen we de poster ‘Werkwijze Corona op OBS Brinkschool’ aan, delen die met het
team en de MR en vervolgens krijgt u alle informatie. Dit zal uiterlijk donderdagochtend
gebeuren.
Houd de berichtgeving dus in de gaten én blijf ons informeren als uw kind (of een gezinslid)
een positieve (zelf)test heeft en niet naar school mag komen. Want ook met versoepelde
maatregelen zullen er kinderen zijn die thuisonderwijs nodig hebben en willen we ouders
blijven informeren als een leerling in een groep positief getest is op een GGD test.

Voor groep 3A die nu in quarantaine zit betekent dit helaas niet dat ze vervroegd naar school
terug mogen keren. De GGD in Groningen heeft al uitgesproken richting ons dat al ingezette
quarantaines volbracht moeten worden. De ouders van deze groep krijgen morgen
informatie over de periode vanaf donderdag.

Vervolg SiDi PO - vragenlijsten
In de afgelopen weken hebben sommige ouders op verzoek van de leerkracht vragenlijsten
over hun kind ingevuld. Op dit moment zijn de leerkrachten de vragenlijsten aan het
analyseren in samenwerking met de hoogbegaafdheidsspecialisten. Hier kunnen
verschillende conclusies uitkomen:
•
•
•

Er zijn nog aanvullende vragenlijsten nodig om de leerbehoeften van uw kind verder
in beeld te brengen;
Het blijkt dat uw kind bepaalde leerbehoeften heeft, waardoor er aanpassingen in
het lesaanbod nodig zijn;
Uw kind krijgt nu al het juiste lesaanbod, er hoeft niets te veranderen.

De conclusies en eventuele vervolgstappen bespreekt de leerkracht met u tijdens de
aankomende oudergesprekken.

IKC-Lab Haren
Per 14 februari starten bij ons op school 7 IKC (Integraal Kind Centrum)-Lab studenten. Het
IKC-Lab richt zich op de toekomst: opvang en onderwijs werken samen om bij kinderen de
ontwikkeling te stimuleren. Deze studenten worden breed opgeleid, zodat zij straks een
mooie rol kunnen spelen in het IKC.
De studenten komen van het Noorderpoort en volgen een dubbele opleiding, de
zogenaamde excellente opleiding tot onderwijsassistent en tot pedagogisch medewerker.
Deze studenten lopen dan stage in de verschillende klassen op de Brinkschool en ook op de
verschillende locaties van de kinderopvang (Stichting Kinderopvang Haren). Op woensdag
krijgen zij theorielessen op de stageplek, door een docent van het Noorderpoort.
De studenten blijven 2,5 jaar betrokken bij onze school en worden dubbelgediplomeerd in
juli 2024. We zullen als school ook een rol spelen in het opleiden/coachen/begeleiden van
de studenten en ook beoordelen we de examens.
Een mooie samenwerking die past bij onze visie:
‘Het belang van leren van en met elkaar en continu blijven ontwikkelen’.

Kindteam Haren
In de vorige nieuwsbrief namen we u mee in de herstructurering van onze zorg: het interne
kwaliteitssysteem. Naast de interne wijze hebben we ook korte lijnen met de GGD en het
WIJ-Team, bekend als Kindteam Haren.
Het team bestaat uit de intern begeleiders van de Brinkschool en een contactpersoon van de
GGD en WIJ. Kindteam Haren komt om de zes tot acht weken samen om te kijken naar de
wijze waarop onderwijs en hulpverlening geïntegreerd wordt waarbij laagdrempeligheid en
samenwerking voorop staat.
We vinden het belangrijk om passende zorg te bieden aan kinderen. We willen dat ouders de
veiligheid voelen om het Kindteam Haren te benaderen voor vragen en/of ondersteuning.
In de volgende nieuwsbrief stellen de leden van Kindteam Haren zich aan u voor zodat u
weet bij wie u terecht kan als u meer wil weten over een bepaald onderwerp of specifieke
vragen heeft.

WIJ-Team | Sociale weerbaarheidstraining
In het voorjaar en najaar worden er vanuit WIJ Groningen sociale weerbaarheidstrainingen
voor kinderen gegeven door onze kind hulpverleners. De trainingen zijn voor kinderen van 8
t/m 12 jaar en bedoeld voor kinderen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen of
om te gaan met anderen. De trainingen worden meestal verdeeld in 2 groepen, een voor de
8 t/m 10 jarigen en een voor de 11 en 12 jarigen. Dit voorjaar start er een training voor de 8
t/m 10 jarigen.
U kunt uw kind(eren) hier zelf voor opgeven door voor 1 maart te mailen naar Noor
Hooyman noor.hooyman@wij.groningen.nl. Voor meer informatie kunt u ook bij haar
terecht.

Locatie Oude Brinkweg
Jippie, het nieuwe Brinkenfort is er!

Wij hebben een nieuw klimtoestel.
Hoe ziet het er uit? Nou er is een glijbaan en er is ook een brantweerpaal en ook een
wiebolbrug en er is een trap en een hangrek. Naast het hangrek staat ook een rekstok. En
naast het klimrek is ook een zandbak.
Mijn lievelingsding is de brantweerpaal omdat de brantweerpaal heel snel gaat met
handschoenen en dat vind ik juist heel leuk en dat was het.
Geschreven door Kiki met hulp van groep 3c
Wij hebn een nieuw klimtoestel. Dit is het klimtoestel.
Hangreken en glijbaan en een trap en een wiebolbrug. Naast de hangrekken staan ook twee
een rekstokken. Er naast staat ook een zandbak.
Mijn lievelings is de glijbaan en de hangreken om dat het leuk is omdat je er aan kan hange.
Geschreven door Lucy met help van groep 3c

Locatie Rummerinkhof
Beter een goede buur…
Op locatie Rummerinkhof is het op de
piektijden (brengen en halen van
kinderen) een drukte van belang. Eerst
start de Peter Petersenschool, vervolgens
de Brinkschool. Dit gebeurt allemaal in
een tijdsbestek van 25 minuten.
Over het algemeen gaat dit prima. Maar
momenteel krijgen we klachten vanuit de
buurt. En dat vinden we niet wenselijk
want we houden onze buren graag te
vriend.
Daarom verzoeken we u om:
- Uw kind zoveel mogelijk zelfstandig
naar school te laten gaan, op de fiets of
lopend.
- Als u uw kind brengt of haalt, parkeer
dan achter de Peter Petersenschool op
de grote parkeerplaats. Let op verkeer
dat vanuit of naar Harener Holt gaat!
- Parkeren langs de weg op
Rummerinkhof, op het zandpad naast de
school of in bochten / bij kruisingen is
niet toegestaan.
We maken de plekken waar niet
geparkeerd mag worden inzichtelijk via
Google Maps foto’s die u hieronder
aantreft.
Dank voor uw medewerking!

De volgende nieuwsbrief ontvangt
u dinsdag 8 februari 2022.

