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Onze Ouderraad 
Heel fijn dat wij nu een voltallige ouderraad hebben! 

Van links naar rechts van achter naar voor: 

• Esther Petit, moeder van Bowyn uit groep 5A 

• Petra Akoto, moeder van Leora uit groep 1/2A 

• Juf Indira 

• Jennifer Trustfull, moeder van Eliza-Jo, Yahnique en Ji’vonne uit groep 3A 

• Anuska Jaggessar, moeder van Rudrha uit groep 3/4B en Thanush uit groep 4A 

• Whitney Mac Intosch, moeder van Kayley Vrede uit groep 4A 

• Naomi Kempenaar, moeder van Roman uit groep 5A en Orian uit groep 3A 

• Santousha Dhanes-Orie, moeder van Sarah uit groep 3A en Shreya uit groep 1/2B 

• Sharyelly Wasker, moeder van Zyvah uit groep 1/2A 

• Koertane Hehanusa, vader van Ihaïa uit groep 1/2C 

• Saskia Chauthi, moeder van Shayden uit groep 3/4B en Shannara uit groep 1/2A 

• Juf Olivia 
 

 

 

Voor op de agenda 

• Woensdag 23 november: Studieochtend, alle kinderen zijn vrij  

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

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

 
Onze kleuters en de peuters van Swazoom en Buddies hebben vandaag in een lampionnenoptocht 
een wandeling door de school gemaakt en gezongen bij groep 6A van meester Alten, die het gezang 
heeft ondersteund met zijn gitaarspel. 
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Doelab 

Vandaag hebben de leerlingen hun leerkuilspel afgemaakt. 

Het gaat erom dat de leerlingen precies weten wanneer ze in een leerkuil zitten en wat ze 

moeten doen om uit de leerkuil te komen. 

De leerkuil zit vol uitdagingen waarbij ze de juiste mindset moeten gaan toepassen. 

Ze hebben leren lamineren met verschillende technieken, tekstjes leren schrijven en leren 

meten. Volgende week mogen ze hun leerkuilspel aan de groep presenteren. 
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Binnenkomen op school 

We weten dat het lastig kan zijn om om te moeten lopen, maar laten we toch proberen ons 
met zijn allen aan de regels te houden, omdat wij een voorbeeld willen zijn voor onze 
kinderen. 
Alle kinderen moeten via hun eigen deur naar binnen. 

Alleen kinderen die zelfstandig hun broertje of zusje brengen, zonder ouder erbij, mogen via 

een andere ingang. 

 

Popkidz 

Groep 7A tijdens muziekles. De kinderen kunnen al een aardig deuntje zingen, drummen, 

gitaarspelen en keyboardspelen. 
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Amsterdam Light Festival 

Vandaag was de eerste workshop voor de groepen 7 en 8 van het Amsterdam Light Festival. 

De leerlingen moesten als challenge een stevige brug bouwen. 

Amsterdam Light Festival speelt zich af op en tegen het decor van de historische binnenstad. 

Water, bruggen en kademuren zijn onmisbaar voor de lichtkunstwerken. De reflecties van het 

licht in het water geven de werken iets magisch. 

 

 

 

Team Brink 
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