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Nieuwsbrief 17 maart 2023 

 

MR vergadering 17 maart gaat niet door 

Zoals in de vorige nieuwsbrief met u gedeeld was, zou er een MR vergadering plaatsvinden 
op 17 maart jl. Deze vergadering zal geen doorgang vinden maar u bent van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende MR vergadering op 19 april om 19:00uur. 
Deze vergadering zal online zijn en in de nieuwsbrief vlak voor de vergaderdatum zal de 
vergaderlink met u gedeeld worden (inclusief een reminder dat de vergadering plaatsvindt).  
 
Voor op de agenda 
 

• 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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De Week van de Lentekriebels!  

De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties 

en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar mee aan de Week van de Lentekriebels van 

20 t/m 24 maart 2023. Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle groepen op school. Zo 

geven we lessen over vriendschap en weerbaarheid, hieronder een aantal voorbeelden. 

Als voorbereiding op komende week was er vandaag op school een theatervoorstelling over 

de bovenstaande onderwerpen. Er was een hele mooie opkomst, en er kwamen hele mooie 

voorbeelden naar boven. Er werd door de theatergroep een situatie uitgebeeld, waarop 

ouders konden reageren met eigen ervaringen en tips. Dit zorgde voor hele mooie 

gesprekken. Tot slot willen wij u nog mee geven dat de kinderen uit de groepen 7 en 8 een 

pubergids mee naar huis krijgen, waarmee wij ervoor willen zorgen dat uw kind een veilige, 

leeftijdsgeschikte manier heeft om aan informatie te komen. 

Heeft u vragen over deze Week, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht. 

Opvoeden met liefde  
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Voorbeeld lessen: week van de lentekriebels op IKC de Brink 

Onderbouw 

 

Middenbouw 

 

Bovenbouw 
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Kinderboerderij Brinkie 

Vandaag zijn de kinderen van groep 1/2A naar de kinderboerderij geweest. Daar hebben ze 

kippen geaaid, kippen gevoerd, geitenlammetjes gezien, in een hoge berg bladeren gespeeld 

en gepicknickt aan een mooi gedekte tafel. 

Een aantal kinderen hebben ook nog een speurtocht gedaan.  

 

 

 
 

Team Brink 


