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7 oktober 2022

Opening schoolbibliotheek 
Woensdagochtend hebben wij met alle leerlingen en leerkrachten de nieuwe 
schoolbibliotheek geopend. Dit was tevens de aftrap van de Kinderboekenweek. 
Juf Lieke heeft het gedicht “Wat een bloem vertellen wil” voorgedragen. Meester Alten 
heeft hierbij keyboard gespeeld. De kinderen hebben muisstil geluisterd. 
Daarna mocht Juf Astrid het gi-ga-groene lint doorknippen om de bibliotheek officieel te 
openen. Het eerste boek is uitgeleend aan Lucy uit 7A.  
De rest van de dag is het druk gebleven in de bibliotheek. Een heleboel kinderen zijn aan de 
beurt geweest om een nieuw leesboek te kiezen.  
 

 
 

Vanaf deze week is de bibliotheek elke maandag tot en met donderdag tot 12.00 uur 
geopend. Heeft u interesse om hierbij te helpen? Laat dit vooral weten aan Juf Lieke. 

http://www.debrink.com/
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Na de herfstvakantie kunt u tijdens de inloopweek de nieuwe bibliotheek bewonderen. Er 
hangen ook flyers om uw kind lid te maken van de OBA. 
Woensdag was de aftrap van een nieuwe impuls voor het leesplezier van alle kinderen van 
IKC De Brink. We wensen alle leerlingen veel leesplezier. 
 

 Doelab 

Growie is deze week gegroeid. De leerlingen zijn deze week bezig geweest met het leerdoel 

“ik ben creatief en heb constructies leren onderzoeken die zorgen voor stabiliteit”.  

De Growie-mindset was duidelijk herkenbaar. 
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Voor op de agenda 

• Maandag 17 oktober t/m zondag 23 oktober: Herfstvakantie 

• Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober: Inloopweek 

• Woensdag 2 november: Koffieochtend 

• Donderdag 3 november: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 

Naschoolse activiteit zaalvoetbal 

Wat zijn de kinderen actief en fanatiek. Heel erg leuk om te zien. 
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Leerplicht 

Wat fijn dat er zo weinig kinderen te laat waren tijdens de leerplicht ‘op tijd kom actie” van 

afgelopen woensdag! 

Dat belooft veel goeds voor dit schooljaar. 

Het is namelijk heel belangrijk dat uw kind op tijd op school is.  

Zowel voor het kind zelf, als voor de groep en de docent, die dan al met de les begonnen zijn. 

Komt uw kind vaak te laat, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.    

 

 

Team Brink 

http://www.debrink.com/

