Nieuwbrief OBS Brinkschool
Dinsdag 24 augustus 2021
Vanuit de directie
Dit is de eerste échte nieuwsbrief van het schooljaar 2021 – 2022. Gisteren zijn we weer
gestart. Het was voor de kinderen en de teamleden best even spannend, zal alles weer goed
verlopen na 6 weken vakantie? Gelukkig konden we al heel snel na de start van de lesdag
constateren dat alle kinderen een goede vakantie gehad hebben en dat het weer als
vanouds voelt om (terug) op school te zijn.
Een speciaal welkom voor alle ouders en kinderen die gisteren gestart zijn op onze school.
We hopen dat jullie een fijne tijd gaan hebben op de Brinkschool.
We gaan er een fijn jaar van maken met elkaar!
Hartelijke groet,
Joyce Mollema
Shefali Kremer

directeur OBS Brinkschool
schoolcoördinator OBS Brinkschool

Team Brinkschool

Schoolbreed
Hoera, juf Monique J heeft een zoon
In de zomervakantie is juf Monique J, onze intern begeleider op locatie Rummerinkhof,
bevallen van een jongetje. Hij heeft de prachtige naam Ivar gekregen. Moeder en Ivar maken
het goed.
Monique geniet van haar bevallingsverlof en zal in november weer aan het werk gaan. Tot
die tijd neemt Stella Leopold de taken van Monique over binnen het zorgteam. Ze wordt
ondersteund door Shefali Kremer in haar rol als kwaliteitscoördinator.
Vakantiedagen en margedagen schooljaar 21 – 22
In MijnSchool onder het kopje ‘Documenten' treft u een overzicht aan van de vakanties en
de vrije dagen van dit schooljaar.
Documenten schooljaar 21 – 22
Onze schoolwebsite is geactualiseerd. Het enige dat nog mist, is de schoolgids en (daarvan
afgeleid) het informatieboekje. Aan deze documenten wordt de laatste hand gelegd en dan
ontvangt u het via MijnSchool en de website.

Uitnodiging koffieochtenden waarin we de jaarplannen bespreken
Een tijdje geleden hebben we u gevraagd om te antwoorden op twee vragen:
1. Waarom hebt u voor de Brinkschool gekozen als school voor uw kind?
2. Wat zouden we als Brinkschool anders / beter kunnen doen?
U hebt antwoord gegeven op de vragen en wij hebben de antwoorden meegenomen in onze
jaarplannen voor het schooljaar 2021 – 2022.
We organiseren op maandag 30 augustus, dinsdag 31 augustus en vrijdag 3 september een
koffiemoment tussen 8.45u – 9.15u. Deze momenten vinden plaats op het schoolplein aan
de voorzijde van de Oude Brinkweg. De ochtenden zijn qua inhoud identiek.
We nodigen u uit om te komen en wij zullen dit moment gebruiken om de jaarplannen aan u
te presenteren. Als u het fijn vindt om alvast geïnformeerd te zijn, kunt u het document
‘Beknopte versie missie / visie / kernwaarden’ doornemen voorafgaand aan de bijeenkomst.
U treft het document als bijlage aan.
We hopen u te begroeten om kennis te maken, u te kunnen informeren en om samen een
kop koffie / thee te drinken van Toffe Koffie.
Aanmelden broertjes / zusjes voor de Brinkschool
Zoals u wellicht al gezien hebt, groeit de Brinkschool flink. We willen kunnen garanderen dat
ouders die al een kind op de Brinkschool hebben, hun jongere zoon – dochter ook kunnen
plaatsen op onze school. Hiervoor hebben we uw hulp nodig.
Hebt u een zoon – dochter die gedurende dit schooljaar óf het volgende schooljaar vier jaar
wordt en bij ons op school geplaatst moet worden? Meld hem / haar dan alvast aan.
Aanmelden doet u via het aanmeldformulier. U treft dit formulier aan in MijnSchool onder
het kopje ‘Documenten’ of via de schoolwebsite onder het kopje ‘Aanmelden en inschrijven’.
We zien het ingevulde aanmeldformulier graag zo snel mogelijk tegemoet. Op basis van het
aantal aangemelde broertjes / zusjes kunnen we bepalen of er nog plek is voor nieuwe
gezinnen.

Tijdpad ventilatieonderzoek en ingezette acties Brinkschool Haren (stand van zaken,
herhaling)
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie deelden we een stand van zaken met u
m.b.t. het ventilatieonderzoek op de Brinkschool. In de zomervakantie is landelijk veelvuldig
aandacht besteed aan ventilatieproblemen op scholen. We delen de informatie die we vlak
voor de vakantie verspreidden nogmaals met u.
In mei 2020 zijn er verschillende onderzoeken naar het binnenklimaat gedaan op de
Brinkschool. Daar kwam uit naar voren dat er piekmomenten waren in de CO2 gehaltes in
een aantal leslokalen op locatie Oude Brinkweg. Met instructies aan de school is het
ventileren geïntensiveerd waardoor de hoogte van de CO2-waarden beperkt gehouden
kunnen worden, er is een stukje bewustzijn gecreëerd.
Zodra dit mogelijk was, is er subsidie aangevraagd om een structurele oplossing met een
installatie mogelijk te maken, deze is ook toegekend. Gelijktijdig is er een stap gemaakt om
een adviesbureau een rapport te laten schrijven hoe dit het beste op deze locatie op te
lossen zou zijn.
Het college van gemeente Groningen is akkoord gegaan met het verzoek dat de
schoolgebouwen uit de oude gemeente Haren ook nog gebruik kunnen maken van het "Fris
en Duurzaam" traject op het vlak van ventilatie. De gemeente zal dan ook een deel van de
kosten op zich gaan nemen. Binnenkort komt dit onderwerp in de gemeenteraad aan bod.
Omdat de gemeente naar verwachting nu een deel van het budget gaat betalen, worden zij
ook meegenomen in het verdere besluitproces. De offerteaanvraag voor de beoogde
installaties loopt nu. Gezien de drukte in deze markt verwachten wij dat in het late najaar,
richting de kerstvakantie, de installaties geplaatst kunnen worden in de school. Tot die tijd
zal er extra geventileerd worden om de piekwaarden in de lokalen waar dit van toepassing is
te kunnen beperken.

Agenda
Datum
Maandag 30/8, dinsdag
31/8, vrijdag 3/9

Locatie / groepen
Locatie Oude Brinkweg,
plein.

8.45u - 9.15u

Uitnodiging voor alle
ouders.
Juf Gea werkt 40 jaar in het
onderwijs!

Woensdag 1 september
Dinsdag 7 september

Activiteit
Koffiedrinken en uitleg over
de jaarplannen

De eerstvolgende
nieuwsbrief verschijnt via
MijnSchool

Locatie Oude Brinkweg
Brengen van de kinderen
Een eerste schoolweek is enorm spannend voor kinderen die net hun eerste stappen maken
in het naar school gaan. Ook voor ouders begrijpen we dat dit ook spannend is. Om overzicht
te houden op het plein willen we u vragen om bij de stenen te blijven staan. Als uw kind
moeite heeft om afscheid te nemen, willen we u vragen om bij de stenen te blijven staan. De
leerkracht of een collega zal dan uw kind ophalen om naar de groep te brengen.

Locatie Rummerinkhof
Geen locatiespecifiek nieuws.

De volgende nieuwsbrief verschijnt dinsdag 7 september 2021.

