Nieuwbrief OBS Brinkschool
Dinsdag 26 oktober 2021
Vanuit de directie
De herfstvakantie ligt achter ons. Onze leerlingen hadden gisteren een extra dag vakantie,
we hadden als team een studiedag.
Het ochtendprogramma was gericht op de nieuwbouw. Zoals u weet, krijgt OBS Brinkschool
een gloednieuw gebouw. In dat gebouw, dat gebouwd gaat worden aan de Rummerinkhof,
zal Stichting Kinderopvang Haren ook gehuisvest worden. Tijdens het ochtenddeel van de
studiedag hebben de beide teams (Brinkschoolteam en opvangteam) elkaar beter leren
kennen en uitgewisseld hoe we eerste stappen kunnen zetten in het intensiveren van het
samenwerken. Er kwamen hele goede ideeën en we gaan de komende tijd kijken welke
ideeën we als eerste uit gaan werken.
Het middagprogramma was gericht op schoolontwikkeling. N.a.v. de klassenbezoeken en de
gesprekken die we uitgevoerd hebben, hebben we het team meegenomen in de dingen
waar we trots op mogen zijn als team. Ook hebben we besproken waar we
(onderwijskundig) mee aan de slag zullen gaan. Deze onderwerpen worden meegenomen in
het jaarplan dat we gemaakt hebben.
Rond de jaarwisseling (nieuwjaarsmoment) zullen we weer een koffiemoment organiseren
om u als ouder mee te nemen in de schoolontwikkeling.
Hartelijke groet,
Joyce Mollema directeur OBS Brinkschool
Shefali Kremer
schoolcoördinator OBS Brinkschool
Team OBS Brinkschool

Schoolbreed
Agenda
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Week van 1 november en
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Activiteit
Kijkje in de klas, volgens
rooster.
Lampionnenshow, 17.0018.00
Nieuwsbrief verschijnt

Corona is nog niet weg: maatregelen en nieuwste beslisboom
Helaas, we zijn nog niet verlost van Corona en bijbehorende maatregelen.
We zien landelijk dat het aantal besmettingen weer oploopt. We houden ons als school tot
op de dag van vandaag aan de basismaatregelen die gelden voor het basisonderwijs:
- Handen wassen / desinfecteren
- Ventileren van de ruimte
Het is voor ons ontzettend belangrijk dat u de meest actuele beslisboom volgt als uw kind
gezondheidsklachten heeft. U treft de beslisboom als bijlage aan bij deze nieuwsbrief.
We vertrouwen erop dat u uw kind alleen naar school laat gaan als dit kan. We zien soms
kinderen naar school komen die feitelijk te ziek zijn / niet fit genoeg zijn voor een schooldag.
We bellen u dan en dan verwachten we dat u uw kind ophaalt.
Ook vertrouwen we erop dat u ons direct informeert bij een positieve testuitslag bij uw kind.
U kunt contact opnemen met Joyce Mollema: directie.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl.
We bespreken vervolgens wat nodig is voor uw kind, de klas van uw kind en wat betreft de
communicatie richting de ouders van de groep / ouders van de school.
In deze nieuwsbrief vertellen we over een aantal activiteiten die we organiseren. We houden
hierbij rekening met de maatregelen die nu gelden. Mocht het kabinet besluiten dat de
maatregelen aangepast worden, dan zullen we onze activiteiten heroverwegen.
Kinderboekenweek: wat was het fantastisch!
Voor de herfstvakantie vierden we de Kinderboekenweek. We kijken terug op een geweldig
leuke week met volop (lees)activiteiten. U kunt meegenieten via MijnSchool, daar zijn alle
foto's van de Kinderboekenweek te vinden.
Speelgoed cadeau gekregen van de Ouderraad
De Ouderraad heeft alle groepen getrakteerd op (buiten)speelgoed!

In alle groepen hebben de kinderen samen met de leerkracht bedacht wat ze graag zouden
willen hebben aan speelgoed voor de klas. De wensen zijn doorgegeven en de OR heeft alle
speelgoed uitgedeeld. Zo kan er weer lekker gespeeld worden in en buiten de klas met
allerlei nieuwe materialen.

OR, heel erg bedankt voor het regelen van dit
leuke cadeau!
Kijkje in de klas
In de week van 1 november en in de week van 8
november organiseren we het ‘Kijkje in de klas'.
Ouders mogen op één ochtend in de genoemde periode tussen 8.15u en 8.30u met hun kind
in de klas komen zodat het kind kan laten zien waar hij/zij zit, wat hij/ zij gedaan heeft in de
klas en waaraan gewerkt wordt. Ouders plannen hun kijkmoment in via MijnSchool.
In een los bericht dat u via MijnSchool krijgt, informeren we u over het ‘Kijkje in de klas’. Dit
bericht krijgt u uiterlijk donderdag van ons.
Lampionnenshow dinsdag 9 november
De komende periode wordt in alle groepen gewerkt aan de lampionnen waar de kinderen
tijdens het Sint Maartenfeest mee langs de deuren kunnen.
We vinden het leuk dat iedereen alle gemaakte lampionnen kan bewonderen. Daarom
organiseren we dinsdag 9 november van 17u – 18u een lampionnenshow op beide locaties
(let op: de datum en tijd wijken af van de jaarkalender).

U kunt op dinsdag 9 november tussen 17u en 18u een route door de schoollocaties lopen
met uw kind. Het zal een vaste doorstroomroute zijn in de scholen (de leslokalen zullen
worden overgeslagen). Het staat u vrij om de route meermaals te lopen of om van de ene
naar de andere locatie te lopen zodat u beide routes kunt volgen.
De kinderen die op de BSO worden opgevangen (locatie Oude Brinkweg / locatie
Rummerinkhof), zullen zich tot 17.30u bevinden in de BSO-ruimte en de route niet lopen
zodat u zelf met uw kind kunt lopen als u uw kind ophaalt. Kinderen die na 17.30u nog
aanwezig zijn op de BSO, zullen de route lopen met de pedagogisch medewerkers.
Woensdag 10 november kunnen de kinderen hun lampion meekrijgen naar huis.
Ontwikkelingen nieuwbouw
We nemen u graag weer mee in de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw.
Zoals u wellicht weet, zal vanaf december 2023 een gloednieuw gebouw klaar zijn waar OBS
Brinkschool en SKH zijn intrek in nemen. Dit gebouw zal gebouwd worden op de plek waar
nu onze bovenbouwlocatie staat (Rummerinkhof 8). Alle basisscholen in Haren zijn
ver(nieuw)bouwd en de Brinkschool is nu aan de beurt samen met de Peter Petersenschool.
Dit schooljaar is het laatste jaar dat we gebruik kunnen maken van de huidige
bovenbouwlocatie. We weten dat we rondom de zomervakantie onze bovenbouwgroepen
moeten verhuizen naar een tijdelijke locatie, we weten helaas nog niet waar deze tijdelijke
locatie zal zijn. De gemeente Groningen is samen met bouwbegeleidingsbedrijf ABC Nova
aan het onderzoeken waar we tijdelijk naar toe gaan.
Zowel tijdens gesprekken met ouders als in de ouderpeiling kwam naar voren dat ouders
zich zorgen maken over de (vele) verhuizingen van de kinderen. Sommige groepen moeten
gedurende hun schoolcarrière op de Brinkschool driemaal verhuizen. Dat is verre van ideaal,
daar heeft u niet voor gekozen. We nemen deze geluiden heel erg serieus. U kunt erop

vertrouwen dat Joyce Mollema veelvuldig in contact staat met de gemeente en met ABC
Nova om te zorgen dat er aandacht is voor de (pedagogische) veiligheid van de kinderen.
Belangrijk om te noemen is dat het onderwijskundige proces nooit in het gedrang komt! De
leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen voorbereid worden op een verhuizing, het
onderwijs draait gewoon door zoals u van ons gewend bent. Daar staan we voor.
We verwachten rond de kerstvakantie te horen waar we tijdelijk gehuisvest worden. Ook
horen we dan waar we tijdens de bouw van de school kunnen gymmen met de kinderen. Nu
wordt in Rummerinkhof gegymd maar dat kan straks niet meer omdat de sporthal ook
gesloopt wordt.
Voor de kinderen aan de Oude Brinkweg verandert er niets tot aan de nieuwbouw.
We hebben u al eens verteld dat de nieuwbouw nu al te klein is voor het aantal kinderen dat
erin geplaatst moet worden. In het voorlopige ontwerp is de optie om het gebouw te
vergroten meegenomen. We hebben ook te horen gekregen dat we het gebouw aan de
Oude Brinkweg sowieso gaan behouden, mocht er ruimte nodig zijn dan kunnen we dit
gebouw gewoon blijven gebruiken. Of dat nodig is, welke groepen er dan komen etc. dat is
allemaal nog niet duidelijk.
Mocht u vragen of zorgen hebben m.b.t. de nieuwbouw blijf er dan niet mee zitten, maar
meld dit bij Joyce Mollema.

Locatie Oude Brinkweg
Veiligheid bij brengen en halen van de kinderen

Op locatie Oude Brinkweg is het een drukte van belang bij het brengen van de kinderen en
bij het ophalen van de kinderen.
We verzoeken u om het brengen van uw kind te beperken tot een kort ritueel: de kinderen
van de groepen 3 en 4 kunnen zelf naar het achterplein gaan en vervolgens gaan ze zelf naar
binnen. De kleuters kunnen afgezet worden op het voorplein, lopen zelf naar hun leerkracht
toe en vervolgens gaan ze als groep naar binnen.
Bij het halen van uw kind is het belangrijk dat uw kind weet waar u staat. Spreek een vaste,
veilige plek af zodat uw kind u kan vinden. We vragen u om de weg zoveel mogelijk vrij te
houden en de plekken waar de BSO-busjes wachten niet te gebruiken als wachtplek.
Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen veilig de school in komen en veilig de school
verlaten. Dank voor uw medewerking!

Locatie Rummerinkhof
Mediamasters
Van 4 t/m 12 november doen de groepen 6, 7 en 8 mee aan ‘Mediamasters'.
MediaMasters is een spannende, gratis serious game over de kansen en gevaren van
(digitale) media. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over
mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit en
gamen?
We wensen de kinderen heel veel plezier!

TSO
Vanwege het grote succes van tostidag zijn nu de groepen 1 en 2 aan de beurt om tosti's te
eten tijdens de overblijf! Aanstaande donderdag, 28 oktober, mogen alle kinderen die
overblijven in groep 1 en 2 een tosti meenemen die wij dan onder de grill leggen. Graag niet
meer dan één tosti (dus twee broodjes) zodat iedereen aan de beurt komt.
Groetjes van het TSO team

Sponsorcommissie
Sponsorcommissie OBS De Brinkschool: kortingbon.app
Jaarlijks organiseert de Sponsorcommissie van de Brinkschool de bonnenboekjesactie.
Hiermee kun je bij de meeste winkels in Haren korting krijgen op bijvoorbeeld kleding,
bloemen, koffie of elektronica. Soms wel 10%!
Sinds afgelopen jaar hebben we het papieren bonnenboekje vervangen door een zeer
gebruiksvriendelijke kortingbon.app. Want, wat draag je bijna altijd bij je tegenwoordig?
Precies, je telefoon. En het werkt precies hetzelfde. Alleen verkopen de kinderen nu geen
bonnenboekje maar een inlogcode voor de bonnen-app. De kinderen van de Brinkschool
verkopen de inlogcode aan buren, ouders, opa en oma’s, ooms en tantes, vrienden en

bekenden, noem maar op. Ze krijgen daarvoor per code € 1. Die € 1 gaat rechtstreeks naar
hun eigen klas. Daarvoor koopt de klas bijvoorbeeld leesboeken, een abonnement op de
Donald Duck etc.
Verzilver uw kortingscode
Op dit moment zijn er 260 codes verkocht en hebben circa 35 mensen hun code geactiveerd
en een kortingsbon ingeleverd bij een deelnemende winkelier. Er is dus nog een hoop
voordeel in het dorp te halen!
Heeft u een inlogcode gekocht? Download dan de bonnenapp op uw telefoon, log in met uw
code en verzilver uw korting bij de deelnemende ondernemers / winkels in Haren. Zet de
kortingbon.app tussen de andere apps op uw smartphone. Hoe dit moet staat bij de handige
tips in de app. Wilt u nog inlogcode kopen? Dat kan, via de app of vraag het aan één van de
commissieleden.
Met de bonnenapp zorgt de Stichting Sponsorcommissie OBS Brinkschool voor extra
financiële middelen voor de kinderen en het onderwijs op onze school. Dit geld is niet
bedoeld voor primaire onderwijstaken maar juist voor de extra’s: met de klas naar een
museum, extra speeltoestellen voor op het plein of nieuwe pietenpakken.
De Bazaar
Ook dit jaar organiseren we samen met de OR, vlak voor de zomer de fantastische
Brinkschool-bazaar. De voorbereidingen zijn al in volle gang. En, we zoeken nog sponsoren.
Ben je ondernemer en wil je sponsoren of de mogelijkheden horen? Dan horen we dat heel
graag. Je kunt contact opnemen met één van de commissieleden.
Hartelijke groet, de sponsorcommissie
Rutger Smit | Ivo van de Boer | Linda van Gessel | Paul Mulder | Mathilde Lubbers

De volgende nieuwsbrief verschijnt dinsdag 9 november 2021.

