Nieuwbrief OBS Brinkschool
Dinsdag 7 december 2021
Vanuit de directie
Afgelopen vrijdag vierden we het Sinterklaasfeest met elkaar. Wat was het een ontzettend
leuk feest en wat fijn dat het door kon gaan op een manier die passend was bij de
coronasituatie. We willen de Ouderraad en de leerkrachten die de Ouderraad ondersteunen
ontzettend bedanken voor deze prachtige dag.
De Sinterklaasspullen zijn opgeruimd en hebben plaatsgemaakt voor kerstbomen. Op dit
moment weten we nog niet op welke wijze we het kerstfeest met elkaar kunnen vieren. We
verwachten dat we dit gaandeweg de week helder hebben maar moeten ook een slag om de
arm houden aangezien er 14 december weer een persconferentie is. We weten na dat
moment pas echt wat kan en niet kan.
In deze nieuwsbrief leest u alles m.b.t. de laatste weken tot aan de kerstvakantie en m.b.t.
de start van het jaar 2022.
Hartelijke groet,
Joyce Mollema
Shefali Kremer

directeur OBS Brinkschool
schoolcoördinator OBS Brinkschool

Schoolbreed
Agenda
Datum
Vrijdag 10 december

Locatie
Beide locaties

Woensdag 22 december

Beide locaties (onder
voorbehoud)
Beide locaties (onder
voorbehoud)

Donderdag 23 december

Vrijdagmiddag 24 december

Beide locaties

Maandag 27 december –
vrijdag 7 januari
Woensdag 12 januari

Beide locaties

Vrijdag 14 januari

Activiteit
Studiedag team, de
kinderen zijn vrij
Kerstcircuit
Kerstviering op school
De kinderen zijn om 14u vrij,
we werken met een
continurooster. We
verwachten de kinderen om
17u weer op school.
Alle kinderen zijn om 12u
vrij
KERSTVAKANTIE

Beide locaties, 8.45u – 9.15u (digitaal) koffiemoment incl.
tussenevaluatie jaarplan
delen
Beide locaties, 8.45u – 9.15u (digitaal) koffiemoment incl.
tussenevaluatie jaarplan
delen

Schoolbreed
Corona – stand van zaken
Vorige week hebben we u via MijnSchool bericht over de nieuwe werkwijze die geldt voor
het basisonderwijs. Een paar dagen later hebben we u verteld over de eerste ervaringen.
We merken dat het aantal besmettingen op onze school stijgt. Het lijkt een sneeuwbaleffect.
Momenteel zitten de groepen 3C en 4A thuis in quarantaine vanwege teveel
coronabesmettingen in de klas. Het besluit om een groep in quarantaine te plaatsen neemt
de GGD, we hebben vanwege het hoge aantal besmettingen op onze school vrijwel dagelijks
contact met de GGD.
We proberen het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan, zoals beschreven in de
infographics. Het is een uitdaging: kinderen lesgeven die in de klas aanwezig zijn maar
tegelijkertijd ook kinderen lesgeven die thuis onderwijs volgen.

Afgelopen weekend werd opeens benoemd dat je met lichte klachten een thuistest kunt
doen (terwijl dit eerst juist niet mocht, bij klachten laat je je testen bij de GGD). Wij houden
vast aan het beleid dat we gecommuniceerd hebben. Bij klachten blijf je thuis en laat je je
testen via de GGD. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven dat we nog meer
besmettingen te verwerken krijgen. We willen de school namelijk openhouden, zo lang als
mogelijk.
Mocht u in zijn voor een humoristisch filmpje, dan raden we u bijgevoegd filmpje aan:
https://youtu.be/LFHjcQyEnEY
Studiedag vrijdag 10 december, kinderen vrij
Aanstaande vrijdag zijn alle kinderen vrij. We hebben een studiedag. Het eerste deel van de
dag staat in het teken van de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang Haren en de
Brinkschool. Het tweede deel van de dag staat in het teken van schoolontwikkeling. Want
ondanks alle coronamaatregelen willen we toch zoveel mogelijk zorgen dat de opgestelde
plannen (die verwoord staan in ons jaarplan) doorgaan.
De studiedag vindt online plaats.

Kerstfeest
Donderdag 23 december vieren we het kerstfeest met elkaar. De wijze waarop we het feest
kunnen vieren is nog onduidelijk. We informeren u zodra het kan.
Kerstvakantie – bereikbaarheid school
Vanaf vrijdag 24 december 12 uur begint de kerstvakantie. Iedereen mag twee weken gaan
genieten van een welverdiende vakantie.
In de vakantie zijn de teamleden niet bereikbaar. Zij genieten van hun vakantie. De mailbox
van de directie blijft openstaan voor berichten die niet kunnen wachten tot de eerste
schooldag na de vakantie. Denk hierbij aan coronameldingen of ander nieuws. Als u mailt, en
het is noodzakelijk, neemt iemand vanuit school contact met u op.
Het mailadres dat u kunt gebruiken bij spoed of coronameldingen is:
directie.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl

(Digitale) koffiemomenten en bijpraten jaarplan 2021 – 2022
Woensdag 12 en vrijdag 14 januari organiseren we van 8.45u – 9.15u een (digitaal)
koffiemoment voor alle ouders. Tijdens het koffiemoment praten we u bij over
schoolontwikkelingen, de voortgang van de nieuwbouw en over het jaarplan waar we aan
werken.
We gaan er vanuit dat we nog niet persoonlijk bij elkaar kunnen komen, we gaan uit van een
Teams bijeenkomst. U krijgt voor de kerstvakantie een uitnodiging om deel te nemen aan
het koffiemoment (voor de koffie dient u, in het geval van een Teamsbijeenkomst, zelf te
zorgen…).
We vinden het leuk om de bijeenkomst interactief te maken. Daarom nodigen we u uit om
vragen of opmerkingen die u hebt alvast naar ons te mailen. We zullen de vragen of
opmerkingen dan verwerken in de presentatie. U kunt mailen naar:
directie.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl

Locatie Oude Brinkweg
Het ventilatiesysteem is aangebracht en werkt!
De afgelopen weken is op locatie Oude Brinkweg heel erg hard gewerkt aan het aanbrengen
van volautomatische ventilatiesystemen. De klus is geklaard en het systeem werkt. Dit
betekent dat we in het oude schoolgebouw de ventilatie op orde hebben en dat de ramen
niet meer allemaal open moeten staan.
Locatie Rummerinkhof
Geen bijzonderheden.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 21 december 2021.

