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Nieuwsbrief 20 januari 2023 

 

Schoolontbijt 

Schoolontbijt start maandag 23 januari! 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie al kunnen lezen dat we samen met stichting Carabic 
een ontbijt gaan verzorgen voor onze leerlingen van IKC de Brink. We starten a.s. maandag 
23 januari. 

De kinderen krijgen bruinbrood of een cracker/rijstwafel met beleg. Dit beleg bestaat uit 
halal kip, kaas, spread, smeerkaas of appelstroop. Ook krijgen de kinderen een pakje melk. 

We zijn enthousiast dat we deze pilot mogen uitproberen. De eerste periode zullen we goed 
evalueren hoe alles loopt en bijsturen waar nodig is. 
 
Hieronder op een rijtje hoe de organisatie eruit gaat zien: 
 

• Om 8.00 uur kunnen de kinderen via de ingang van de Buddies naar binnen. Graag 
aanbellen (er staat aangegeven welke bel de kinderen kunnen gebruiken) 

• De kinderen ontbijten in het BSO-lokaal van de Buddies, samen met een ouder en 
medewerker van de school. 

• Vanaf 8.15uur gaan de kinderen naar de klas als ze hun broodje op hebben gegeten. 
Ons doel is om de lessen op de normale tijd 8.30u te laten starten, zodat er geen 
onderwijstijd verloren gaat. 

• De broodjes die overblijven worden over de groepen verdeeld. Deze kunnen in de 
eigen broodtrommel worden gedaan voor de lunch. 

 

 Koffie/Thee-ochtend samen met de OBA      

Maandag 23 januari vanaf 08:30 uur tot 09:15 uur staat in de ouderkamer de thee en koffie 
voor u klaar.  
Het thema van deze ochtend is: Het belang van (voor) lezen. Het thema wordt door de OBA 
(openbare bibliotheek) verzorgd.   
 
Wat we als school erg belangrijk vinden is dat ouders elkaar deze ochtend kunnen 
ontmoeten, van elkaar kunnen leren en dat we dat ook delen met elkaar.   
 
Heeft u tijd, kom dan gezellig een bakje doen met de directeur Astrid Limmen, juf Anuska 
van de verteltassen en de conciërge juf Indira.  U bent van harte welkom.  
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Dit geldt ook voor de ouders van Buddies en de Kleine Reus.  
Juf Anuska kan u alles over de verteltassen vertellen en wie weet verlaat u de school meteen 
met zo’n leuke en leerzame tas. Wij hopen dat u aanwezig bent!           

  

 

 

 
Bredeschool 
Alle kinderen die waren ingeschreven voor de naschoolse activiteiten zijn inmiddels 
geplaatst. 
U kunt op bredeschoolzuidoost.nl nazien voor welke activiteit uw kind geplaatst is. 
 
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor: 
 

• Goals (voetbal groep 5 en 6) op de maandag 

• Sieraden maken (groep 5 en 6) op de dinsdag 

• Gezond eten en koken (groep 7 en 8)op de woensdag 

• Creaclub (groep 3 en 4) op de donderdag 

• Edelsmeden (groep 6, 7 en 8) op de dinsdag 
 
Let op!!!: De activiteit Edelsmeden zal 1 week later starten op dinsdag 31 januari. 
 
 
Voor op de agenda 

• Maandag 23 januari 2023: Koffieochtend van 8.30-9.15 uur 

• Dinsdag 7 februari 2023: Studiedag, alle kinderen vrij 

• Woensdag 8 februari 2023: Studieochtend, alle kinderen vrij 

• Maandag 27 februari t/m 5 maart 2023: Voorjaarsvakantie 

• Dinsdag 30 mei 2023: Gezamenlijke studiedag IKC. Alle kinderen vrij, maar let op er is 
ook geen BSO Buddies!!! 
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Amsterdam Light Festival 
Deze week zijn de kinderen van groep 7 en 8 met een rondvaartboot door de grachten van 
Amsterdam gevaren en hebben ze de kunstwerken van het Light Festival mogen 
bewonderen. Het hoogtepunt; De brug van 1000 dromen waar 1000 leerlingen uit 
Amsterdam aan mee hebben gewerkt waaronder onze groepen 7 en 8. 
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Doelab 

Stringart expo vandaag in de blauwe hal. Gemaakt door onze kunstenaars van Doelab. 
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Sneeuwpret groep 3A 

 
 

Team Brink 
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