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Schoolontbijt  
Zowel in Amsterdam als landelijk zijn er verschillende initiatieven opgezet om kinderen via 
school van een ontbijt/ lunch te voorzien.  Inmiddels bieden ruim zestig Amsterdamse 
onderwijsinstellingen gratis ontbijt of lunch aan al onze leerlingen in deze moeilijke tijd.  
 
De gemeente wil deze initiatieven gestructureerd aanpakken. De gemeente Amsterdam 
organiseert een pilot voor vier scholen in Amsterdam zuidoost. Wij zijn één van die scholen 
die aan deze pilot gaan meedoen. Deze start 23 januari tot en met 10 maart.  
Als school vinden wij het belangrijk dat alle kinderen met een goed ontbijt de schooldag 
starten.  
Wij zijn druk bezig om met Stichting Carabic dit mooie initiatief te organiseren. Wij nemen 
jullie hierin mee en we hopen 23 januari alle kinderen de mogelijkheid te geven om te 
kunnen ontbijten.   
 
Het belang van (voor)lezen! 
Koffie-ochtend samen met de OBA 
Op 23 januari vindt de eerst volgende koffie-ochtend plaats. Het thema van deze ochtend is 
(voor)lezen. 
Twee collega’s van de OBA zullen een bijeenkomst verzorgen waarin zij dieper met u ingaan 
op dit thema. 
Denk aan vragen als: Waarom is het zo belangrijk om (voor) te lezen? Hoe kan ik mijn kind 
daar het beste bij begeleiden? Welke boeken zijn geschikt voor mijn kind? Daarnaast is er 
ook ruimte voor uw eigen vragen. 
Wij kijken ernaar uit om u te zien op vrijdag 23 januari om 
08.30 uur in de teamkamer.  
 

 
 

 

Voor op de agenda 

• Vrijdag 20 januari 2023: Open dag voor nieuwe leerlingen 

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

• Dinsdag 7 februari 2023: Studiedag, alle kinderen vrij 

• Woensdag 8 februari 2023: Studieochtend, alle kinderen vrij 

• Dinsdag 30 mei 2023: Gezamenlijke studiedag IKC. Alle kinderen vrij, maar let op er is 
ook geen BSO Buddies!!! 
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Bredeschool 
Heeft u uw kind al ingeschreven voor een van de naschoolse activiteiten? U heeft nog tot en 
met maandag de 16e januari de tijd hiervoor. 
 
 
 

Team Brink 
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