
 

 

Nieuwsbrief 
februari 2019 

Januari 
wo 30 Ouderavond ‘veilig online’ op College de Brink / Laren 

Februari 
di 5 Voorstelling concertgebouw gr 7-8 (8.15 uur op school) 
vr 8 Kijkochtend project ‘bouwen’, 08.30-08.50u 

Studiemiddag team: alle kinderen om 12.00 uur vrij 
vr 15 Studiedag, alle leerlingen vrij 
ma 18 t/m vr 22 Voorjaarsvakantie 

Maart 
ma 4 Voorstelling concertgebouw gr 3-4  
di 12 Afsluiting schoolbreed muziekproject 

15.00u OPTREDEN voor ouders 

Ingekomen post van Bureau HALT: Ouderavond “Veilig online” 
Stichting Halt organiseert woensdagavond 30 januari een ouderavond #Veiligonline voor de 
basisscholen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Graag nodigen wij u als ouders van 
harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Op de poster bij de voordeur vindt u het programma. 
Inloop vanaf 19.00u, thema-avond van 19.15 tot 21.15 bij College de Brink (Kerklaan 6 Laren) 

Schoolbreed project ‘Bouwen’...  
Al een paar weken wordt in alle groepen gewerkt aan het thema ‘bouwen’. In de 
kleutergroepen en de groepen 3-4 heeft o.a. een gezamenlijke bouw-ochtend plaatsgevonden, 
waarin de kinderen uit de verschillende groepen met elkaar knutselen en werken aan het 
thema. Onze all-round klusjesman is ingezet om de kinderen mee te nemen in wat er zoal komt 
kijken bij klussen in en om het huis. De kinderen uit de onderbouwgroepen doen werkjes uit 
een kieskast, waarbij rekenen en taal op een andere manier wordt aangeboden.  
 
In de groepen 5 t/m 8 is het thema vanuit de zaakvakken aangevlogen, dus zowel 
aardrijkskundig, geschiedkundig als vanuit natuur en techniek. In 5-6 staat ‘onbewoond eiland’ 
centraal, bij 7-8 ‘het ideale huis’. Bij sommige onderdelen wordt groepsoverstijgend gewerkt. 
Bij elke parallel staat een aandachtstafel binnen dit thema, en in verschillende groepen hebben 
gastsprekers de kinderen iets verteld over ‘bouwen’.  
 



Op vrijdagochtend 8 februari is er een kijkochtend voor ouders. U bent dan van 08.20 uur tot 
08.50 uur welkom in de groep(en) van uw kind(eren) om te komen kijken waar de groepen aan 
gewerkt hebben. 

… en muziek! 
Dit jaar staat muziek centraal in onze culturele lessen, met o.a. bezoeken van alle groepen aan 
een muziekvoorstelling. Zo gaan de groepen 7-8 op dinsdag 5 februari naar het Concertgebouw 
om de voorstelling ‘Symfonie voor angsthazen en durfals’ te zien. 
 
Ook de groepen 3/3-4 en 1-2 brengen een bezoek aan het Concertgebouw. De groepen 3-4 
wonen ‘Zeven sloten’ bij op maandag 4 maart, en de groepen 1-2 ‘Deze vuist op deze vuist’ op 
maandag 25 maart. Voor de groepen 5-6 staat een bezoek aan de Opera gepland met de 
voorstelling  ‘De jongen die te snel groeide’. Alle kinderen worden voorafgaand aan het bezoek 
tijdens voorbereidende lessen meegenomen in hun verhaal.  
 
Voor deze excursies is busvervoer geregeld. De culturele excursies vinden plaats dankzij de 
financiële steun van de SOM. 
 
Het hoogtepunt van het ‘muziekjaar LMS’ vindt plaats op dinsdag 12 maart, waarbij we met de 
hele school in één dag de Body Boem Big Band gestalte geven. Die middag geeft de kersverse 
band om 15.00uur een eenmalige voorstelling voor alle ouders en andere belangstellenden! 
Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.  

Rapporten en oudergesprekken 
Op maandag 11 februari krijgen alle kinderen, behalve de jongste kleuters, een rapport mee 
naar huis. In die week vinden ook de 10 minutengesprekken plaats, waarbij u in gesprek gaat 
met de leerkracht(en) over de vorderingen van uw kind. Een aantal collega’s plant ook 
gesprekken op vrijdagmiddag 8 februari (studiemiddag).  
 
De kinderen van de groepen 7 zijn bij het gesprek aanwezig. De kinderen van de groepen 8 
krijgen wel een rapport, maar de gesprekken met deze kinderen en hun ouders hebben al in 
december plaatsgevonden.  
 
Vrijdag 1 februari kunt u vanaf 12.00u inschrijven voor de gesprekken via schoolgesprek.nl.  Wij 
wijzen u er op dat wij bij deze ronde oudergesprekken voor alle kinderen een (of twee) ouders 
verwachten. Met uitzondering dus voor de kinderen van groep 8 en de jongste kleuters. 

Oudertevredenheidsonderzoek 
De voorbereidingen om tevredenheidsonderzoeken uit te zetten bij ouders, leerlingen en 
leerkrachten zijn bij Talent Primair in volle gang. Stichtingsbreed is voor een nieuw systeem 
gekozen, de Succes!Spiegel. De vragenlijsten zien er dan ook iets anders uit dan u gewend bent.  
 
Binnenkort ontvangt u via ons administratiesysteem een link om de vragenlijst in te kunnen 
vullen. Wij verzoeken u vriendelijk hier aan mee te werken. Om een representatief beeld te 
krijgen van wat ouders van onze school en ons onderwijs vinden, is het van belang dat zoveel 
mogelijk ouders de lijst invullen. Met de input van ouders, kinderen en team kunnen wij verder 
werken aan de verbeteringen van ons onderwijs. Wij danken u bij voorbaat voor uw 
medewerking en uw tijd! 



Goed voorbeeld doet goed volgen... 
Leren doen we de hele dag door, en kinderen leren vooral van imiteren. Als ouder bent u 
daarbij een groot voorbeeld voor uw kind(eren).  
 
In dat kader doen wij nogmaals een beroep op u als ouders om er samen met uw kind(eren) 
voor te zorgen dat wij op tijd kunnen beginnen. Dat betekent dat wij alle kinderen voor half 9 in 
de klas verwachten. Later binnenkomen stoort de andere kinderen en de leerkracht, maar is 
vooral vervelend voor het kind dat te laat is.  
 
Ook bij het verkeer rondom de school doen wij een appèl op u, om zoveel mogelijk te voet of 
met de fiets te komen, en alleen daar te parkeren waar dat toegestaan en veilig is. Op die 
manier zorgen we er met elkaar voor dat er geen onveilige situaties ontstaan.  
 
Wij vertrouwen op uw medewerking in het geven van het goede voorbeeld! 

Ingekomen post van de MR 
In het kader van de transparantie en optimale oudertevredenheid hebben we dit jaar besloten 
om een extra ‘Ouders praten met Ouders' bijeenkomst te organiseren. De volgende editie zal 
plaatsvinden op 11 maart 2019 om 20:00 u op school. Mocht je bepaalde onderwerpen hebben 
die je op de avond wilt bespreken dan kun je die kenbaar maken via de secretaris (Patrick 
Steenstra Toussaint: pst@rubenscapital.nl<mailto:pst@rubenscapital.nl>. We hopen op een 
grote opkomst dus graag deze avond alvast in de agenda blokken. 
 
Op maandag 11 februari 2019 om 20:00 u (in de lerarenkamer) vindt de eerstvolgende MR 
vergadering plaats. In het schooljaar 2018 - 2019 zijn er 6 MR vergaderingen en hiertoe hebben 
alle ouders en leerkrachten toegang. Vooraf kunnen onderwerpen en vragen worden ingediend 
bij de MR. Alle data van deze vergaderingen en de agenda van de eerstkomende vergadering 
worden op de website weergegeven en in nieuwsbrieven aangekondigd. De MR is er voor de 
ouders en de leerkrachten. De MR is erg geïnteresseerd wat er bij de ouders speelt om zo onze 
rol te kunnen vervullen. De MR is ook buiten vergaderingen bereikbaar via de secretaris (Patrick 
Steenstra Toussaint:  pst@rubenscapital.nl<mailto:pst@rubenscapital.nl> ) of via de individuele 
leden van de MR (zie website voor gegevens). 
 
Vacature oudergeleding - Eind van het schooljaar 2018/2019 eindigt voor Diek Fabius, lid van de 
oudergeleding, zijn lidmaatschap van de MR omdat hij naar het buitenland verhuist. Dit 
betekent dat er één vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken 
iemand die zich vanaf mei beschikbaar wilt stellen. 
 
Alle ouders (of voogden) met een kind op de LMS kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, 
zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. Ouders kiezen de oudergeleding, 
teamleden kiezen de personeelsgeleding. Afhankelijk van het aantal kandidaten, kunnen 
verkiezingen worden georganiseerd. 
 
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot vrijdag 1 maart 2019, 18.00 uur. 
 
Voor vragen kun je je ook wenden tot ouders die momenteel in de MR zitten; 
- Eke Vermeer, moeder van Olivia (groep 6 Dick/Celine) en Lucas (groep 3 Juliëtte); 
- Patrick Steenstra Toussaint, vader van Louis (groep 7 Gerda/Kim), Philip (groep 6 
Janny/Maartje) en Charlie (groep 3 Juliëtte); of 
- Diek Fabius, vader van Iléna (groep 7 Leonie/Mariska), Diek (groep 5 Dick/Celine) en Inky 
(groep 1 Arja/Floris). 



Ingekomen post:  

Schaken 
Op het prikbord in het halletje bij de hoofdingang vindt u een aankondiging van het “4 tallen 
B.E.L. schoolschaaktoernooi 2019”. Dit toernooi wordt gehouden op woensdag 13 februari in 
de Hilt in Eemnes. De inschrijving sluit op vrijdag 8 februari. 
 
Als uw kind(eren) in een 4tal interesse heeft, kunt u dit via het formulier melden. Als er 
inderdaad een 4tal is gevormd, zullen wij deze bij de schaakvereniging melden. 
 
Het gaat hier om een buitenschoolse activiteit, dus alleen de inschrijving verloopt via de LMS, 
het regelen van vervoer en die middag aanwezig zijn ligt bij de betreffende ouder(s). 

Ski- en snowboardwedstrijden voor schoolteams 
Ook hangen er op het prikbord posters van ‘ski en snowboarden voor schoolteams’, inclusief 
het reglement voor deelname. U kunt uw kind op het bijbehorende inschrijfformulier 
inschrijven. Bij voldoende belangstelling kan de LMS een (of meer) teams inschrijven.  
 
Ook hier gaat het om een buitenschoolse activiteit, waarbij er -naast de inschrijving- geen 
verantwoordelijkheid bij de LMS ligt, en ouders verder zelf vervoer en aanwezigheid regelen.  
 

 






