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Nieuwsbrief 10 maart 2023 

Mind-map MR vergadering van 20 februari 

 

 Op 20 februari heeft de MR weer een vergadering gehad. Aangezien de MR 
(Medezeggenschapsraad) dingen bespreekt die u en uw kind mogelijk direct aangaan willen 
we graag met u delen wat we besproken hebben in een mind-map. De volledige notulen 
kunt u vinden op de website van De Brink. De volgende vergadering vindt plaats op De Brink 
op 17 maart om 17:00uur. Deze vergaderingen zijn open dus u bent altijd welkom om eens 
te komen kijken en luisteren! Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de 
voorzitter van de MR: Emma van Balen via e.vanbalen@ikcdebrink.nl. 
 
Voor op de agenda 
 

• Vrijdag 17 maart 2023: Theatervoorstelling ‘Opvoeden met liefde’ 

• Woensdag 22 maart 2023: Studieochtend, alle kinderen vrij 

• Woensdag 29 maart 2023: Koffieochtend 

• Maandag 3 april 2023: Koffieochtend 

• Maandag 10 april 2023: 2e Paasdag, vrij 

• Donderdag 13 april 2023: Koffieochtend 

• Maandag 17 april 2023: Koffieochtend 

• Maandag 24 april t/m zondag 7 mei 2023: Meivakantie 

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

 

  

Opvoeden 
met liefde! 
Meld aan dat 
u komt! 
Beste ouders,  

 Wij hopen u te zien 

op 17 maart. Als u 

vragen heeft horen we 

het graag! 

 Waar, wanneer en 

hoe laat? 

IKC de Brink, in het 

speellokaal 

17 maart 2023 

Inloop om 08.30 uur 

Voorstelling 08.45-

10.30 uur 

 

 

 
Doelab 

Beste ouders, de voorbereidingen van de ondernemersmarkt is in volle gang. De leerlingen 
van het Doelab hebben hun flyers van hun onderneming af. De komende week zullen ze 
werken aan hun reclame campagne. Het leerdoel van deze les is : “Ik ben creatief”.  
Op 31 maart vindt de ondernemersmarkt op de Brink plaats.  
Blijf voor verdere informatie de nieuwsbrief en de berichten op de Kwieb volgen. 
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Doelab ondernemersflyers 

 
 

Team Brink 


