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2 december 2022

 

 
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. 

 

Vorige week heeft u een betaalverzoek via de Kwiebapp ontvangen. Fijn als u het snel 

heeft betaald. Fijn als u dat alsnog zo snel mogelijk gaat doen. 

 

Mocht u in het bezit zijn van een stadspas dan kunt u uiteraard de ouderbijdrage (deels 

voor groep 8) voldoen met de pas van uw kind. U kunt de pas van uw kind(eren) iedere 

woensdagochtend, tussen 8.15- 9.00 uur, laten scannen in de gele hal bij Marcella Markelo 

van het buurtteam Zuidoost. 

 

Voor op de agenda 

• 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!!! 
 

De intocht van Sinterklaas  

Op maandag 5 december komen de kinderen op de normale tijd naar school (8:15-8:25) en 

gaan naar hun eigen klas. Om 8:30 gaan de groepen met hun leerkracht naar het schoolplein 

om Sinterklaas te ontvangen samen met de ouders. Om uiterlijk 9:00 gaan alle kinderen en 

leerkrachten naar binnen zonder de ouders. De kinderen zijn om 12:15 vrij, vergeet u dat 

niet door te geven aan de opvang.  

Graag de kinderen een extra tas meegeven i.v.m. knutselwerkjes/surprises. 

 

http://www.debrink.com/
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Ouderraad 

Een van de taken van de ouderraad is mede het meehelpen met versieren en opruimen van 

de school voor allerlei feesten en activiteiten. 

Team Brink bedankt jullie alvast voor het prachtig versieren van onze school voor de Sint. 

Wij zijn heel blij met jullie hulp!! 

 

Team Brink 

http://www.debrink.com/

