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Vrijwillige Ouderbijdrage 2022/ 2023 

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld. Het bedrag is gelijk gebleven 

aan het bedrag van vorig jaar. 

Zie in de bijlage een compleet overzicht van de te betalen ouderbijdrage per kind. 

Volgende week kunt u een betaalverzoek via de Kwiebapp verwachten. 

 

GMR 

De GMR of Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft inspraak op allerlei 

onderwerpen en geeft het bestuur van Zonova advies over het te voeren beleid. 

Wij zoeken ouders om onze GMR aan te vullen. Zie voor meer informatie de flyer in de 

bijlage. 

 

Voor op de agenda 

• Woensdag 23 november 2022: Studieochtend, alle kinderen zijn vrij  

• Maandag 5 december 2022: Sintviering, alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur 

• Vrijdag 23 december 2022: Alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur 

• Zaterdag 24 december 2022 t/m 8 januari 2023: Kerstvakantie 

• Dinsdag 30 mei 2023: Gezamenlijke studiedag IKC. Alle kinderen vrij, maar let op er is 
ook geen BSO Buddies!!! 
 

 

Bliksemstage 

Afgelopen woensdag zijn de kinderen van groep 7 en 8 op bliksemstage geweest. 

Hieronder een overzicht van wat zij allemaal hebben beleeft. 

 

Verslag juf Emma groep 7A: 

De helft van groep 7A is op Bliksemstage naar de Port of Amsterdam geweest. Dit 
havengebied van Amsterdam is de 4na grootste van Europa met de grootste opslag voor 
cacao en kolen.  
Na een presentatie over wat de Port of Amsterdam is, hebben we in een simulator 
vaarverkeersleider gespeeld. Daarna mochten we mee op de patrouilleboot om een rondje 
door de haven te varen. We hebben de dag afgesloten met een quiz waarna we weer met 
het busje terug naar Sloterdijk werden gebracht. 
 
Een bijzondere dag! 

http://www.debrink.com/
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Verslag meester Minggus 8A: 

We zijn afgelopen woensdag op bliksemstage gegaan. Een deel van de groep ging naar het 
bedrijf Wessanen. Zij maken onder andere Zonnatura en zijn verantwoordelijk voor het 
proces van boer tot en met dat het product in de winkel ligt. De andere groep ging naar 
Höcker Advocaten. Daar hebben ze geleerd over het vak en een zitting nagespeeld. 
 

Verslag juf Eudia 7/8B: 

Voor onze leerlingen is het een open wereld geweest. Eerst zelfstandig met de metro  en 

vervolgens een bedrijf waar je nooit van gehoord hebt. Vol lof en enthousiasme zijn de 

leerlingen vertrokken met in hun achterliggende gedachte dat ze over een paar jaren best op 

zo een kantoor zouden willen werken.  

 

 
 

 

Team Brink 
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