
  

Kijk ook op www.debrink.com en op het ouderportal van ParnasSys 
 
Openbare Basisschool de Brink; Mijehof 302; 1106 HW Amsterdam Zuidoost. Telefoon: 020 - 697 26 85  Email: administratie@ikcdebrink.nl

  

 

Nieuwsbrief 3 februari 2023 

 

Schoolontbijt 
Zoals u reeds vorige week heeft kunnen lezen kunnen de kinderen in de eigen groep 
ontbijten.  
Het is fijn als alle kinderen om 8.15 uur op school zijn, zodat ze allemaal samen kunnen 
ontbijten in de klas.  
We ruimen op tijd op, zodat de les om 8.30 uur kan starten. 
De broodjes worden elke dag vers belegd met kip, kaas, pindakaas of appelstroop. Ook 
krijgen zij een pakje melk. 

 

Even voorstellen 
Beste ouders, 
Ik ben Yoricke Schopman, werkzaam bij Buurtteam Amsterdam Zuidoost voorheen de Madi. 
Ik zal elke woensdag om 8:15 tot 9:00/9:30 uur aanwezig zijn op De Brink voor het 
inloopspreekuur als budgetadviseur. U kunt bij mij terecht voor vragen m.b.t. uw financiën, 
het scannen van de stadspassen voor de ouderbijdrage en het aanvragen van voorzieningen. 
Hierbij kunt u denken aan: scholierenvergoeding, laptop aanvragen, jeugdsportfonds en 
kwijtschelding. U kan met elke vraag bij mij terecht. Mocht ik u niet kunnen helpen, dan zal 
ik u doorverwijzen naar één van mijn collega’s van het Buurtteam.  
 
Ik hoop u snel te zien!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yoricke Schopman 
 

 
 

   

  

Buurtteammedewerker  
Schuldhulpverlening 
M 0636515026 
y.schopman@buurtteamamsterdamzuidoo
st.nl 
 
Werkdagen: 
Maandag t/m donderdag 

Buurtteam Amsterdam 
Gaasperdam 
T 020 314 16 18 
www.buurtteamamsterda
m.nl 
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Bredeschool 
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor: 
 

• Sieraden maken (groep 5 en 6) op de dinsdag nog 3 plaatsen 

• Creaclub (groep 3 en 4) op de donderdag nog 4 plaatsen 
 
Voor op de agenda 

• 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 

• Woensdag 22 maart 2023: studieochtend 

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

 
Doelab 
Deze week zijn de kinderen gestart met het thema ondernemen. Ze hebben geleerd hoe ze 

een bestellijst moeten maken, en hoe ze online moeten surfen om prijzen te vergelijken. 
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De Krakeling 

De kinderen van groep 5 en 6 zijn gisteren naar De Krakeling geweest. 

Zij hebben daar gekeken naar de voorstelling “ The Ozard of Wiz”. 

 

 
 

 

Team Brink 
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