
  

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

  

 

21 januari 2022

 

Naschoolse Brinkactiviteiten 

Goed nieuws, 31 januari 2022 starten de brede school activiteiten weer.  
Vanaf vandaag is het mogelijk uw kind(eren) in te schrijven via bredeschoolzuidoost.nl 
Let op: dit kan alleen online! 
 
Als u uw kinderen al heeft geregistreerd op bredeschoolzuidoost.nl, dan kunt u met uw 
emailadres en wachtwoord inloggen om ze in te schrijven. Zijn uw kinderen in de afgelopen 
schoolperiode nieuw op school gekomen, dan zult u zich eerst moeten registreren voordat u 
uw kind(eren) kunt inschrijven. 
 
Hoe werkt het? 
Stap 1: Naar de site 
Ga naar bredeschoolzuidoost.nl en klik op inloggen 
Stap 2: 1-malig registreren 
Klik op registreer 
Vul het e-mailadres in dat op school bekend is en kies een wachtwoord. 
Stap 3: bevestig  je e-mailadres 
U ontvangt een email op het opgegeven mailadres, klik op de link en bevestig 
Stap 4: Log in 
Ga naar bredeschoolzuidoost.nl en klik op inloggen, log in met uw e-mailadres en het 
zelfgekozen wachtwoord. 
Stap 5: Mijn kinderen 
U ziet uw kind(eren)  en kunt hem of haar inschrijven. 
(Het e-mailadres dat u  op school heeft opgegeven is gekoppeld aan uw kind(eren). Als u 
een ander e-mailadres gebruikt ziet u uw kind(eren)niet. Bij twijfel welk e-mailadres op 
school bekend is kunt u dit navragen bij de administratie van de school.)  
 
U kunt uw kind voor 1 of meer activiteiten inschrijven. Na inschrijving gaat de school aan de 
slag met het plaatsen van de kinderen bij de activiteiten. Dit kan enkele werkdagen duren. 
Als de plaatsing definitief is  ontvangt u een mail en kunt u  in uw account zien waar uw 
kinderen geplaatst zijn.  
Let op: u ontvangt GEEN plaatsingsbevestiging meer op papier!! 
Alleen de status “geplaatst” betekent dat uw kind gaat meedoen aan deze activiteit. 
Afgewezen betekent dat uw kind aan deze activiteit niet meedoet. Ingeschreven betekent 
dat uw kind als geïnteresseerd op de lijst blijft staan. Misschien komt er later nog een plekje 
vrij. Let op: u ontvangt GEEN plaatsingsbevestiging meer op papier!! 
 
We streven er naar zoveel mogelijk kinderen aan 1 activiteit mee te laten doen. Indien er 
plekken vrij zijn wordt een kind eventueel voor een 2e activiteit geplaatst. 
Bij vragen, neem dan contact op met Ingrid Wesseling, de Brede Schoolcoördinator van De 
Brink. 

http://www.debrink.com/
http://bredeschoolzuidoost.nl/
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Doelab 

Thema koken.  

De leerlingen hebben, aan de hand van de leerdoelen ‘ik werk samen’ en ‘ik geef niet 

op’,  een boodschappenlijst leren maken en een eiertoast klaargemaakt. Ze hebben getallen 

leren afronden en geleerd om met informatie uit een recept aan de slag te gaan. Al bij al een 

zeer rijke ervaring. 

 

 

 

http://www.debrink.com/


  

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

  

 

21 januari 2022

 

 
Voor op de agenda  

 
• Woensdag 26 januari 2022: Studieochtend i.v.m. ruimte voor regie, alle                  
kinderen vrij       
• Maandag 7 februari 2022: Studiedag, alle kinderen vrij  
• Dinsdag 8 februari 2022: Studiedag, alle kinderen vrij  
• Vrijdag 18 februari 2022: Oudergesprekken, alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur  
• Zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari 2022: Voorjaarsvakantie 

 
 

Schooltuinen 

De kinderen van de groepen 6 zullen dinsdag 25 januari starten met de eerste van 3 

binnenlessen bij de Gaasperdam schooltuinen. 

In april gaan zij met de buitenlessen starten. 

 

Schooltandarts 

De schooltandarts is weer op school. Als uw kind wilt aanmelden bij de schooltandarts kunt 

u bellen met telefoonnummer: 020- 6166332. 

 

 

 

Team Brink 

http://www.debrink.com/

