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Covid-19 

Gisteren hebben alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 twee zelftesten mee naar huis 

gekregen. Het is uiteraard de bedoeling dat u deze testen preventief gebruikt. 

Vanaf nu zullen de kinderen elke week twee testen mee naar huis krijgen. 

 

Personeel 

Juf Willemijn van Bevo is de afgelopen weken ziek geweest. Dit heeft gevolgen gehad voor 

de verlengde schooldagen van de groepen 7 en 8. Gelukkig hebben en kunnen wij dit intern  

oplossen tot aan de kerstvakantie. In het nieuwe jaar zal de verlengde schooldag gewoon 

doorgaan. U hoort nog van ons hoe dat ingevuld gaat worden. 

Juf Ashanti stelt zich voor: 

Heyhoi, mijn naam is Ashanti Grootfaam. 

Van huis uit ben ik eigenlijk DJ, maar door de passie die ik heb voor kinderen en het 

onderwijs, zit ik nu in mijn afstudeerjaar bij Capabel Onderwijs. 

Bedankt voor jullie warme welkom! 

 

Juf Sabini stelt zich voor: 

Ik ben Sabini Safira Vola. Ik ben 33 jaar jong. Moeder van 4 prachtige parels. Ik vind het fijn 

om op de Brink te werken. Ik leer, beleef en ervaar alles met de kinderen mee! 

Ik vind het een eer om mee te werken aan de ontwikkeling van jonge kinderen. 

 

Voor op de agenda 

• Vrijdag 17 december 2021: Kerstbrunch….Let op is gewijzigd (dit was 23 december!) 

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

• Woensdag 26 januari 2021: Studieochtend i.v.m. ruimte voor regie 
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Bevoles 

De afgelopen 3 weken zijn de kinderen van de groepen 3 en 4 bezig geweest met het 

fabriceren van hun eigen superheldenmasker met cape. 

Prachtige creaties hebben we voorbij zien komen! 
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Kerst 

Op vrijdag 17 december zullen wij voor de kinderen van 11.00 tot 13.00 uur een 

kerstbrunch houden.  

De kinderen krijgen dan allemaal verse broodjes en pannenkoeken en limonade. 

Ook mogen zij feestelijk gekleed op school komen. 

 

 
De kleuters hebben tijdens de Bevo-les hun eigen kerstmaaltijd gekleid. 

 

Team brink 
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