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Covid 19 

Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden plaats zonder externen. Wij kijken op dit moment 
samen met de feestcommissie hoe wij op een verantwoorde manier het Sinterklaasfeest 
kunnen vieren.  

Al het onderwijspersoneel en alle kinderen blijven thuis bij klachten passend bij corona en 
mogen pas weer naar school wanneer een (door de GGD gegeven) negatieve uitslag is 
bevestigd. Een negatieve zelftest is niet voldoende. Kinderen die vallen onder het 
snottebellen beleid mogen naar school mits er geen ander positief geteste klasgenoot of 
leerkracht in de klas is. Twijfelt u of uw kind naar school mag? Raadpleeg dan de 
beslisboom.   

Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met het coronavirus, gaan alle 

huisgenoten (dus ook de kinderen) in quarantaine. Scholen kunnen in overleg met de MR 

aanvullende maatregelen nemen. Wanneer wij hiertoe overgaan, zullen wij u berichten  

 

 Wij realiseren ons dat het thuishouden van kinderen lastig kan zijn voor ouders/verzorgers 

in combinatie met het eigen werk. Toch willen wij u met klem verzoeken zich aan de 

maatregelen m.b.t. het thuishouden bij klachten en testen te houden. Kinderen worden niet 

altijd ziek van het coronavirus maar geven dit wel door, ook aan onderwijspersoneel. 

Wanneer leerkrachten uitvallen, zullen er nog meer kinderen thuis komen te zitten. Wij 

vragen daarom aan iedereen om de gegeven adviezen m.b.t. testen en quarantaine op te 

volgen.  

Voor alsnog gelden op de Brink de volgende maatregelen:  

• Ouders mogen alleen op afspraak de school in.   
• De inloop in de onder- en middenbouw komt te vervallen; u mag uw zoon/dochter in 

de ochtend dus helaas niet meer naar de klas brengen.   
• Heeft u een afspraak op school, dan dient u een mondkapje te dragen en 1,5 meter 

afstand te houden tot anderen.   
• Heeft u corona gerelateerde klachten? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak.   
• Oudergesprekken vinden voorlopig digitaal plaats.   
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Personeel 

Na de kerstvakantie gaan wij afscheid nemen van juf Irene. Gelukkig hebben we intern 

kunnen schuiven en zal groep 1/2B twee nieuwe juffen krijgen.  

Juf Krista van maandag tot en met woensdag en juf Sabini op de donderdag en de vrijdag. Juf 

Maaike zal deze groep ook ondersteunen. De juffen zullen zich ook nog uitgebreid aan u 

voorstellen via de Kwieb-app. 

We krijgen steeds meer kleuters op school, daarom starten wij na de kerstvakantie met een 

3e kleutergroep. Voor deze instroomgroep zullen juf Sabini en juf Ashanti komen te staan. 

Onze student, juf Ashanti, zal met ingang van 1 december 4 dagen op de Brink komen 

werken. Zij heeft haar studie rond die tijd afgerond. 

Na de kerstvakantie zal juf Eartha op de dinsdag de lessen verzorgen van de kinderen van 

groep 6A en zal juf Ashanti op de maandag voor groep 3A staan.  

 

Voor op de agenda 

• Vrijdag 3 december 2021: Sintviering, alle kinderen vrij om 12.15 uur 

• Donderdag 23 december 2021: Kerstbrunch 

• Vrijdag 24 december 2021 t/m 7 januari 2022: Kerstvakantie 
 

 

Sint en Kerst 

Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas op school en zal in alle klassen langskomen. 

Uiteraard is er een rooster gemaakt dat is afgestemd op de maatregelen rondom het 

coronavirus. Dat betekent helaas ook voor u als ouders dat u de school niet in mag.  

Op donderdag 23 december zullen wij voor de kinderen van 11.00 tot 13.00 uur een 

kerstbrunch houden. Meer informatie omtrent deze brunch volgt nog. 
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Doelab 

 

 
 
Vandaag zijn onze leerlingen in het Doelab aan de slag gegaan met hun leerkuil spel.           
Het doel was: ik geef niet op.  
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Ouderbijdrage 

Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald? 

Dan krijgt u de komende week een betaalverzoek via de Kwieb-app. 

 

Team brink 

http://www.debrink.com/

