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Vrijwillige Ouderbijdrage 2022/ 2023 

Fijn dat al zoveel ouders de stadspas voor de ouderbijdrage hebben laten scannen of via 

de Kwiebapp hebben betaald! 

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

willen doen? Met de stadspas van uw kind of via de betaallink van het betaalverzoek via 

de Kwiebapp. 

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. 

 

 
Tijden voorschool Kleine Reus (Swazoom) 

De tijden van de voorschool ‘Kleine Reus’zijn veranderd. 

Na de kerstvakantie zullen de peuters om 8.15 uur starten en om 13.35 uur worden 

opgehaald. 

 

Kerstdiner 

Tijdens het kerstdiner a.s. donderdag 22 december hebben wij voor de ouders de speelzaal 

gezellig ingericht. 

Daar kunt u onder het genot van een klein hapje en een drankje op uw kind wachten. 

Tijden kerstdiner: Inlopen vanaf 17.15 uur. Om 17.30 uur start het diner in de klassen en om 

18.30 uur is het afgelopen. 

 

Voor op de agenda 

• Donderdag 22 december: Kerstdiner van 17.15 uur t/m 18.30 uur 

• 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: Open dag 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!!! 
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Afsluiting Wetenschap & Techniek 

Vandaag was er een presentatie over het wetenschap en techniek thema ‘tijdreizen’. 
 
3 meiden uit groep 7 hebben een presentatie gehouden, welke ging over dat ze met stroom- 
kringen gingen werken in de klas. 
 
2 jongens uit groep 8 hebben ook een presentatie gehouden, zij hebben op het Lely Lyceum 
in de Science-les tandpasta gemaakt. 
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In de blauwe hal hangt nog een mooie zelfgemaakte klok, die ook echt tikt, met foto’s van de 
kinderen. 

 

 
 

 

Team Brink 
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