Spotlight on:
De Brinkschool Vrijwilliger
Bij de Brinkschool spelen ouders een actieve rol. Veel taken worden gedaan door
vrijwilligers. Wie zijn zij en wat doen zij? In deze rubriek staat elke week één van deze
ouders in de spotlight.

Wie ben je?
Hoi, ik ben Angelique Korthouwer, getrouwd met John Korthouwer. Gelukkige moeder van Jet, bijna 18 en 6 VWO
op het Pantarijn, Beau 11 zit in groep 8 en Chris 10 in groep 7 van de Brinkschool.
Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek in het dorp Etten. Ik ben mijn werkzame leven gestart in de
internationale handel als binnendienstmedewerkster, import uit China en productie aansturen in Polen. Daarna
jaren in de keukenbranche gewerkt als adviseur en later als controller. Daarvoor ook 14 maanden in Spanje
gewoond voor een groot project. Na terugkomst in Nederland heb ik mijn huidige man John leren kennen en sinds
2008 woon ik in Wageningen en is Jet gestart op de Brinkschool, destijds in de tijdelijke locatie op de Haverlanden.

Spotlight on:
Lijkt de Brinkschool op de school waar je zelf op hebt gezeten?
Mijn basisschool, De Klimpaal in Etten, is een kleine dorpsschool. Vergeleken met de basisschool in de huidige tijd en
in mijn tijd is dat er minder ruimte was voor zelfontplooiing. In groepjes werken deden we niet, we kregen niet op
diverse niveaus les en was vooral gericht op de basis: rekenen, taal, schrijven en topo.
Wel hadden we het geluk dat we zwemles hadden, lekker konden sporten met een grasveld en verhard veld en een
sporthal naast de school. Met Koninginnedag was er een wedstrijd wie met de mooiste fiets op school kwam en
werd het op school gevierd. De wandelvierdaagse werd ook vanuit school geregeld en liepen we per klas. Het was
anders dan nu, maar voor die tijd hadden we een leuke school en kijk ik er met plezier naar terug.

Welke functie heb je op de Brinkschool?
Ik ben nu actief als klassenouder voor groep 8. Ik fotografeer veel activiteiten voor school, ben luizenmoeder
geweest en heb een paar jaar deel uit gemaakt van de activiteitencommissie. Help vaak wanneer erom gevraagd
wordt.

Brinkschooldilemma’s
* Eggdrop of Eindmusical
Voor mij is dat de Eggdrop, omdat het een unieke activiteit is van de Brinkschool. Het is zelfs zo bijzonder dat de
landelijke media er aandacht aan heeft besteed. Super leuk !!
* IPC of taal & rekenen
Voor mij is dat de basis, taal en rekenen. IPC is uiteraard leuk, maar er is ook al techniek, theater, muziek.

Wat wil je verder nog kwijt?
Ik heb nog een kleine twee jaar te gaan op de Brinkschool. Helaas heeft corona een tijd lang roet in het programma
gegooid en activiteiten doen beperken. Hopelijk ligt dat achter ons en kan en mag alles weer doorgaan als vanouds.
Gezellige activiteiten met elkaar zoals de Kerstborrel en het eindfeest. Ik hoor vaker van ouders van andere scholen
dat ze jaloers zijn op ons, omdat wij die gezellige en unieke feesten hebben.

Op wie mag volgende week de Spotlight?
Ik geeft de spotlight door aan: Nancy, moeder van Ties uit groep 8, onze luizenmoeder !

