Nieuwbrief OBS Brinkschool
Dinsdag 26 april 2022
Vanuit de directie
De eerste schoolreisjes vinden vandaag plaats. Wat heerlijk dat de kleutergroepen weer op
pad kunnen. En gelukkig hebben ze er mooi weer bij.
Na vandaag begint de meivakantie. We hopen dat iedereen een fijne vakantie tegemoet gaat
en we zien alle kinderen graag weer terug op maandag 9 mei. Mocht u ons in de vakantie
nodig hebben, dan kunt u mailen naar Shefali of Joyce. We vragen u om dit alleen te doen in
geval van nood, dingen die niet kunnen wachten tot maandag 9 mei.
Hartelijke groet,
Joyce Mollema
Shefali Kremer

directeur OBS Brinkschool
schoolcoördinator OBS Brinkschool

Agenda
Datum
Locatie
Woensdag 27 april
Beide locaties
Donderdag 28 april – zondag Beide locaties
8 mei
Maandag 9 mei

Beide locaties

Week van 9 mei

Groepen 8

Activiteit
Koningsdag
Meivakantie, kinderen vrij
(let op: géén twee weken
vrij!)
Eerste schooldag na de
meivakantie
Middelbare School week

Schoolbreed
Parro
Installeren en activeren account
U heeft van de groepsleerkracht van uw kind via de mail een activatielink ontvangen voor
Parro. Graag willen we u vragen om vóór 1 mei Parro te downloaden als app en uw account
te activeren, zodat u berichten via Parro ontvangt.
MijnSchool: foto’s
Het ouderportaal MijnSchool wordt per 1 mei opgeheven en niet meer gebruikt als
communicatiemiddel. Mocht u nog foto’s van de schoolactiviteiten willen bewaren, kunt u
tot 1 mei de foto’s van MijnSchool downloaden.

Absentiemeldingen
Ook het ziekmeldingenformulier gaat per 1 mei van de website af. U kunt uw kind(eren) via
Parro ziekmelden. De ziekmelding komt direct terecht bij de groepsleerkracht van uw
kind(eren). Ditzelfde geldt ook voor een tandarts-, huisarts- of ziekenhuisbezoek. U kunt
aangeven of uw kind iets later op school komt of de hele dag afwezig is.
Verlof dient u aan te vragen op de gebruikelijke wijze: door een mail te sturen naar
directie.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl en/of het aanvraagformulier op de website in te
vullen en te mailen. Verlof aanvragen kan niet via Parro.

Avond4daagse Haren 2022
Beste ouders/verzorgers,
We hebben even geduld moeten hebben, maar de Avond4daagse is terug! Dit jaar wordt
deze georganiseerd van maandag 13 tot en met donderdag 16 juni 2022 in Haren en alle
kinderen van de Brinkschool zijn uitgenodigd om mee te lopen.
In deze brief leggen we uit hoe de aanmelding en betaling verloopt.
Aanmelding
Via onderstaande link kunt u uw kind(eren) aanmelden voor de Avond4daagse. Per kind
dient een afzonderlijke aanmelding te worden gedaan. Aanmelden is mogelijk tot 11 mei
2022. Na 11 mei kunnen door ons GEEN aanmeldingen meer worden verwerkt. Mocht er
alsnog interesse zijn dan kunnen kinderen rechtstreeks worden aangemeld bij de organisatie
van de Avond4daagse Haren.
Er is een keuze om één of vier avonden mee te lopen. Wanneer er wordt gekozen voor één
avond is dit donderdagavond 16 juni. Kinderen die één avond mee lopen, krijgen na afloop
een dagspeld. Er is een medaille voor de kinderen die vier dagen mee lopen.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNp8RQab1JX0arv6eZmi_sKGHonhwekNV3CC
HrB3EqA18Y3w/viewform?usp=sf_link

Betaling
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 23 mei 2022 te worden betaald
aan de klassenouder. De klassenouder zal aangeven hoe hij/zij
het bedrag graag wil ontvangen. Voor één avond is het
inschrijfgeld € 6,00. Voor vier avonden is het inschrijfgeld € 7,50.
Overige informatie
Afstanden
De groepen 1 tot en met 4 lopen 5 km. De groepen 5 tot en met 8 lopen 10 km.
Starttijden
5 km: 17.30 uur.
10 km: 18.00 uur.
Op donderdag vertrekken de 5 en de 10 km gezamenlijk om 18.00 uur. Op alle dagen is het
verzoek een kwartier van te voren aanwezig te zijn.
Startplaats
De startplaats van deze editie is gewijzigd en bevindt zich achter de VV Haren. We
verzamelen in het vak van de Brinkschool. Meer informatie hierover volgt.
Begeleiding
Ouders/verzorgers zijn altijd welkom om mee te lopen. Voor de instroomgroepen en de
groepen 1 tot en met 3 bent u als ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor de
begeleiding van uw kind(eren), u loopt zelf mee of zorgt dat er begeleiding voor uw kind is;
uw kind loopt niet alleen. Voor de overige groepen ligt de besluitvorming om kinderen wel of
niet alleen te laten deelnemen bij u als ouders/verzorgers. Wel is er voor deze groepen een
aanspreekpunt per groep. Zie volgende punt.
Aanspreekpunt en catering
Per avond is een aanspreekpunt per groep nodig. In het aanmeldformulier inventariseren we
of en welke avond(en) u aanspreekpunt zou willen zijn. Daarnaast zoeken we elke avond
ouders/verzorgers die willen helpen met de catering op de verzorgingsplaatsen. In het
aanmeldformulier kunt u aangeven of en welke avond(en) u hierbij zou willen helpen.
De komende tijd wordt u geïnformeerd over de Avond4daagse via Parro en de
klassenouders. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de ouderraad van
de Brinkschool via de mail: orbrinkschool@gmail.com.
Wij hopen op veel aanmeldingen voor de Brinkschool en maken er samen een sportieve
gezellige week van!
Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad OBS de Brinkschool
Ellen Boringa, Marina Spekken en Eefje Spoorenberg

Ouderraad
Vacature Ouderraad voorzitter
Dit schooljaar gaat Antoinette van der Dong na vier jaar afscheid nemen van de Ouderraad.
Antoinette heeft de afgelopen twee jaren als voorzitter deelgenomen aan de Ouderraad. We
hebben intern gekeken wie dit over zou willen nemen waarbij we tot de conclusie zijn
gekomen om de vacature extern naar alle ouders te sturen:
Wat doet een voorzitter in de Ouderraad?
•
•
•
•
•
•

Maandelijks vergadering voorzitten en leiden
eerste aanspreekpunt voor school
organiseren/ aansturen activiteiten, vb sinterklaas/kerst/avond4daagse etc.
Beheer van de OR-mailbox en inkomende post
In samenwerking met de secretaris: agenda aangeven
In samenwerking met de penningmeester/school: jaarplanning en budgetten

Maar bovenal: deel uitmaken van een hele fijne, gezellige groep enthousiaste ouders en
leerkrachten die voor alle leerlingen leuke activiteiten willen organiseren!
Mocht u interesse hebben in deze vacature, kunt u een mail sturen naar
orbrinkschool@gmail.com en k.mooi@stichtingbaasis.nl .

TSO
Tijdens de overblijf proberen wij het zo gezellig mogelijk te houden. Echter, het komt wel eens
voor dat sommige kinderen het niet zo nauw nemen met de regels.
Meestal lossen we dit op met een gesprek maar soms gaan kinderen echt grenzen over met hun
woorden of daden. In dit soort gevallen kan het gebeuren dat een kind een ‘gele kaart’ krijgt. Dit
is een eerste waarschuwing. De ouders/ verzorgers ontvangen een email met uitleg waarom
deze kaart is uitgedeeld.
Mocht er na deze waarschuwing weer iets grensoverschrijdend plaats vinden dan zijn wij
genoodzaakt een ‘rode kaart’ uit te delen. Dit houdt in dat het betreffende kind een week niet
welkom is op de overblijf. Hierover nemen wij telefonisch contact op met de ouders/ verzorgers
van het kind. Volgt hierna wéér een herhaling dan wordt er met de directie overlegd hoelang het
kind daarna niet meer welkom is. Gelukkig worden deze kaarten niet of nauwelijks uitgedeeld en
is het doorgaans erg gezellig op de TSO.
Ook namens ons een fijne meivakantie.
Groetjes, Annick Couwenberg en Wendy Klunder

Locatie Oude Brinkweg
Start instroomgroep na de meivakantie
De kinderen die na de meivakantie bij ons op de Brinkschool gaan starten, hebben afgelopen
woensdag samen met hun ouders kennis gemaakt met hun toekomstige leerkrachten,
Mariette Koerts en Susan Feeburg, en alvast het klaslokaal verkend.
Welkom op de Brinkschool!

Locatie Rummerinkhof
Schooltijd in de middag: inloop tussen 13.05u-13.30u
We zien dat kinderen die thuis een broodje eten vaak voor 13.05u op school komen om op
het schoolplein te spelen. Hierdoor is het voor de TSO niet meer duidelijk wie bij de TSO
hoort en zijn er teveel kinderen op het plein om het overzicht te houden.
Daarom sluiten wij tot 13.05u het schoolhek om de veiligheid en overzicht te waarborgen
voor de TSO kinderen en medewerkers.
De kinderen worden vanaf 13.05u opgevangen in de klas en om 13.20u start de les weer.

Nieuws van buitenaf (ingezonden)
My First Festival
Op dinsdag 3 mei wordt het My First Festival gehouden in Groningen. Speciaal voor kinderen
is er in de Oosterpoort Groningen van alles te beleven aan muziek, dans en creatief met
Meau, Quique, Stefania, Bente en Izaline Callister.
https://www.spotgroningen.nl/events/my-first-festival/
Biotop vakantieweek

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 10 mei 2022.

