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Vrijwillige Ouderbijdrage 2022/ 2023 

Als u de ouderbijdrage nog niet heeft betaald, zou u dit dan voor 24 december 2022 alsnog 

willen 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. Mocht u op de woensdagen niet in de gelegenheid zijn om 

langs te komen, dan kunt u op de andere dagen bij de administratie een kopie van de 

stadspas laten maken. 

 

De intocht van Sinterklaas  

De intocht van de Sint is goed verlopen. De Sint en zijn 2 pieten werden door de politie naar 
het schoolplein gebracht. Daar werden ze opgewacht door alle kinderen, ouders en juffen en 
meesters. Een aantal kinderen van groep 7A hebben onder begeleiding de Sint welkom 
getrommeld met hun slagwerk.  
Kortom het was een geslaagd feestje. 
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Voor op de agenda 

• Vrijdag 23 december 2022: Alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur 

• Zaterdag 24 december 2022 t/m 8 januari 2023: Kerstvakantie 

• Maandag 9 januari 2023 t/m 13 januari 2023: Inloopweek van 8.15-8.30 uur 

• Vrijdag 20 januari 2023: Opendag voor nieuwe leerlingen 

• Maandag 23 januari 2023: Koffieochtend van 8.15-9.00 uur 

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

 

Bijlmer school battle 

Trots zijn wij op onze kinderen die aan de Bijlmer School Battle hebben meegedaan. 

Deze kinderen zaten op de naschoolse activiteit Salsa Mix Afro Dance en hebben al die 

weken hard geoefend om mee te doen aan deze dans battle. 

Zeer goed gedanst maar als groep helaas net geen eerste prijs ontvangen. 

Maar…Elizabeth uit groep 6A heeft de soloprijs gewonnen! Gefeliciteerd Elizabeth! Heel 

goed gedaan. 

 
Elizabeth: ‘Als eerste met een meisje van BS ‘De Ster’ de solo battle gedaan. Dat ging super, 

dus de 1e prijs ging best makkelijk! Ik moest 4 keer solo battelen. Ik en een andere jongen 

waren evengoed dus moesten als laatste nog een keer tegen elkaar.  Toen heb ik de 

‘breakdance’ dans van mijn broer gedaan. Toen werd ik eerste. Ik vond het spannend en 

leuk. ‘ 
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Doelab 

Al 3 weken zijn de kinderen bij Doelab bezig met stringart. 

Vandaag hebben de leerlingen aan het leerdoel ‘ik ben nieuwsgierig’ gewerkt. 

 

 
 

Team Brink 
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