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Geachte ouders/verzorgers, 

Na een geslaagde Paasviering én een heerlijke Paaslunch kan de meivakantie nu 
beginnen. Heel veel dank aan de ouders van onze activiteitencommissie die de 
lunch fantastisch hebben voorbereid. Wat moesten wij zonder zoveel betrokken 
ouders! Hieronder vindt u enkele foto’s van de Paasviering: “Licht overwint” 
waarin het vooral ging over kracht vinden om bijvoorbeeld je angst/negativiteit 
te overwinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
   

 

 

 

 

 
 

Paasviering 2019: “Licht overwint” 

Panelgesprekken 

Afgelopen maandag werd de tweede panelgespreksavond georganiseerd. Heel 
fijn om te zien dat er goede gesprekken hebben plaatsgevonden, waarin ook 
veel input is gegeven op de diverse flaps per deelthema. Elk onderwerp  
kende de flaps; “mee doorgaan”, “mee beginnen”, “mee stoppen”. We gaan 
met de verzamelde input van beide avonden aan de slag en zullen voor de zo-
mervakantie zorgen dat er een terugkoppeling komt  via de nieuwsbrief.  

 

Schoolfotograaf (herhaling ’extra’  nieuwsbrief dinsdag 16 april 
Binnenkort worden er op ons IKC weer de jaarlijkse schoolfoto’s (portret en 
groepsfoto’s) gemaakt. Dit zal gaan gebeuren op dinsdag 7 mei a.s. 
  
Om voor nog meer veiligheid voor de kinderen te zorgen en om minder werk 
achteraf voor de docenten te creëren hebben wij vorig jaar besloten te werken 
met facturen in plaats van met contant geld. U ontvangt de schoolfoto’s via on-
ze school. De foto’s worden nog steeds vrijblijvend aangeboden. U kunt dus kie-
zen welke foto’s u wel of niet wilt behouden. De retourfoto’s (die u niet wilt be-
houden) kunt u niet meer inleveren op school ! Hiervoor zit voortaan een re-
tourenvelop bij de foto’s zodat u de foto’s rechtstreeks aan de door ons inge-
schakelde fotograaf Vandenberg-ID terug kunt sturen. Dit is kosteloos middels 
een antwoordnummer. (Port betaald) 
        Z.O.Z. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 16 

Agenda 
 
-Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 
 -Meivakantie 
-Maandag 6 mei 
 -Hoofdluiscontrole 
-Dinsdag 7 mei 
 -Schoolfotograaf 
 -Speelmobiel (Creon), 14.45-16.15 
-Vrijdag 10 mei 
 -Peutergym 8.45-9.30 
 -Sponsorloop; 17.00-18.30 (nadere 
 info over looptijden per groep volgt 
 nog) 
-Dinsdag 14 mei 
 -Afscheidsfoto groep 8 met school
 team wordt gemaakt 
 -Speelmobiel (Creon), 14.45-16.15 
-Vrijdag 17 mei 
 -Peutergym 8.45-9.30 
 -Nieuwsbrief-17 wordt verstuurd 
 
 

Zet alvast in uw agenda: 
-Vrijdag 24 mei 
 -Sport en speldag onderbouw 
 -Sportdag bovenbouw 
 

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak “Gaat de 
bel, dan stopt het spel” centraal. De week 
erop is dat: “We zijn aardig voor elkaar” 
 
Bijlagen:  
-Brief schoolfotograaf peutergroep 
(herhaling) 
-Schoolreisjes 2019 (nadere info, herhaling) 
 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Peutergroep-brief_fotograaf.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Peutergroep-brief_fotograaf.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/schoolreisjes.pdf
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Ook de betaling levert u voortaan niet meer in op school, maar doet u zelf middels in-
ternetbankieren of een overschrijvingsformulier. Uw kinderen hoeven dus niet meer 
met geld over straat. 
  
Wanneer u geen foto’s retourneert, en ook niet tijdig of voldoende betaalt, dan ont-
vangt u voortaan een herinnering van de fotograaf. Eventueel gevolgd door een tweede 
herinnering met verhoging. Uiteindelijk zal de vordering uit handen worden gegeven. 
  
Om met facturen te kunnen werken heeft de fotograaf naast de naam van de kinderen, 
ook de adressen nodig t.b.v. het herinnerings- en betalingstraject. 
  
Vandenberg-ID, het bedrijf welke wij inmiddels als schoolfotograaf hebben, werkt  
volledig volgens de WBP (wet bescherming persoonsgegevens) en is als (school) foto-
graaf ISO 9001:2008 gecertificeerd. Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige han-
den. 
  
Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken 
alleen worden gebruikt t.b.v. deze fotoactie.  Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen 
het maken van schoolfoto’s van uw kind(eren), het verstrekken van gegevens en het 
ontvangen van fotopakketten, welke u tegen betaling kunt houden of kosteloos kunt 
retourneren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dit bezwaar 
verwerken en uw adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf. Er wordt u dan ook 
geen vrijblijvend fotopakket aangeboden. Eventueel kunt u de foto’s achteraf nabestel-
len via Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666. 
  
NB: 
Naast individuele foto’s van de kinderen en de groepsfoto’s van de groepen bieden wij 
u ook de mogelijkheid om van broertjes en zusjes die op RKBS De Brug zitten een ge-
zinsfoto te laten maken. Die foto’s worden in de loop van de dag gemaakt.  
 
Een gezinsfotopakket bestaat uit 1 gezinsfoto 13/18 cm en 2 fotovellen met kleinere 
foto’s. De prijs van dit complete pakket bedraagt € 10,00 en zal in een aparte envelop 
met factuur worden aangeboden.  
 
Ouders die 2 of meer individuele fotopakketten van kinderen uit hetzelfde gezin volle-
dig afnemen, mogen één gezinsfotovel gratis uit het pakket halen. De 2 overige vellen 
worden vervolgens vrijblijvend aangeboden. 
 
Ook voor broertjes en zusjes die (nog) niet op De Brug zitten is er de mogelijkheid mee 
op de broer/zus foto te gaan. Deze gezinsfoto’s met kinderen die nog niet op ons IKC 
zitten worden vanaf 14.45u gemaakt. U kunt zich in de speelzaal verzamelen. 
 
Hartelijke groet, 
De schoolfotograaf 
 

Schoolvoetbal 
Vorige week woensdag werd het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gehouden. Bij dat 
toernooi wordt één prijs uitgereikt aan de school die het met alle teams het beste heeft 
gedaan. Ons IKC heeft gezamenlijk de eerste prijs ontvangen. Ook de fair-play bokaal 
ging dit jaar naar onze groepen! Een mooi resultaat om trots op te zijn. 

 

 

 

 

 

Jarigen 20 april t/m 17 mei 

April Jarigen Groep 

20 Nout Reijmer  3B 

20 Levi van Rijswijk  3A 

20 Lise Stortelder  3B 

21 Rosa Derksen  4 

21 Isabella Popa  5 

22 Rélaysha Driessen  6 

22 Fleur van Silfhout  6 

24 Neill ten Bosch  7 

25 Gabriëla Hamer  7 

26 Nathan Polman  3A 

26 Sem van 't Sant  6/7 

30 Giray Bozdag  3A 

Mei Jarigen Groep 

2 Quincy Kateman  1-2B 

3 Yvèn Liebrand  3A 

4 Aleyna Mermer  4 

7 Finn van Roon  8 

8 Anjali Bhola  8 

10 Annieka Kersten  3A 

10 Noah Witjes  6/7 

12 Solange Schalkwijk  8 

15 Joep Sessink  3A 

16 Lisa Lubbers  1-2A 
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Sponsorloop 
Dit jaar wordt er op school weer een sponsorloop gehouden en wel op vrijdag 10 mei 2019. Op deze dag proberen 
we zoveel mogelijk geld bijeen te lopen. De opbrengst van de Sponsorloop wordt besteed aan speelmaterialen voor 
zowel onderbouw als bovenbouwgroepen én materialen voor nieuwe ateliers. Het andere deel van de opbrengst 
gaat naar stichting ALS. Dit goede doel is door onze kinderen van de leerlingenraad gekozen. Hieronder geven zij 
meer informatie over de ziekte ALS en deze stichting. 

 

Hoe gaat het nu verder? 

 De sponsorloop is op vrijdag 10 mei van 17:00 tot 18:30 uur. Alle kinderen hebben 
vandaag een sponsorbrief meegekregen (zie bijlage). Het is de bedoeling dat de kinderen de komende 1,5 week 
sponsoren zoeken. De jonge kinderen wordt aangeraden in hun eigen omgeving te zoeken naar sponsoren. De ou-
dere kinderen mogen wat verder van huis. 

Deze sponsoren kunnen hun naam invullen op het formulier, alsmede het sponsorbedrag per ronde en een maxi-
mumbedrag. Afgelopen woensdag leverden de kinderen de sponsorbrief weer in bij hun groepsleerkracht. Mocht 
dit nog niet gelukt zijn dan graag direct na de meivakantie inleveren. 

 

Vrijdag 10 mei krijgen de kinderen van ons een stempelkaart voor het afstempelen van de rondjes. Het parcours is 
bij school. De kleuters lopen maximaal 2 rondjes. Kinderen uit groep 3 en 4 lopen maximaal 4 rondjes. Voor groep 5 
tot en met 8 is er een looptijd van 15 minuten. Ouders mogen natuurlijk ook samen met het kind lopen, al dan niet 
gesponsord. We starten groep voor groep. 

 

Ouders, opa’s, oma’s, vrienden en sponsoren mogen de sportievelingen natuurlijk komen aanmoedigen. Dit mag 
met een hoop geluid in de vorm van bijv. trommels, toeters, pannendeksels, enz. gepaard gaan. 

Na het lopen gaan de kinderen naar hun eigen klaslokaal en daar krijgen ze een broodje knakworst en een beker 
ranja. Voor alle supporters is er tegen een geringe vergoeding ook iets lekkers te eten en te drinken! 
 

Vrijdag 10 mei krijgen de kinderen de sponsorbrief weer terug met daarop vermeld hoeveel rondjes er gelopen zijn 
en kunnen ze, al dan niet onder begeleiding, het geld innen. Is het geld geïnd, dan uiterlijk vrijdag 24 mei het geld 
en de sponsorbrief weer inleveren bij de groepsleerkracht.  

 

In de week voor de meivakantie krijgen de kinderen nog een laatste brief mee met daarop alle tijden en belangrijke 
gegevens. 

Succes met het vinden van sponsoren! 

 

Sportieve groet van de sponsorloopcommissie. 

 
Stichting ALS (namens de leerlingenraad, geschreven door Maud en Yfke) 

Amyotrofische Laterale Scelerose  

Het is een aandoening aan je spieren. Dan komen de signalen van je hersenen niet aan bij je spieren en dan vallen 
je spieren 1 voor 1 uit. Nadat je eerste spier is uitgevallen verschilt het erg per persoon hoe het verloop van de ziek-
te zal zijn. Na verloop van tijd vallen je ademhalingsspieren ook uit. En dan ga je dus dood. 1500 Nederlanders krij-
gen het per jaar. Wij hebben deze ziekte gekozen omdat het een heel erge ziekte is en het heeft te maken met je 
spieren. Bij de sponsorloop gebruik je je spieren. Er is nog geen medicijn voor deze ziekte en daar gaat het geld 
naartoe. 
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Uit de peutergroep 
Gisteren heeft juf Ina afscheid genomen van onze peutergroep. Ze heeft een erg gezellige laatste werkdag gehad 
samen met de kinderen en is heerlijk verwend! Juf Ina gaat nu heerlijk genieten van haar pensioen. 
 
Schoolfotograaf peutergroep 
Ook onze jongste kinderen mogen op de foto bij de schoolfotograaf. Daarover is afgelopen week al een extra 
nieuwsbrief uitgegaan, zie deze bijlage voor nadere informatie. 
 
Peutergym  
De komende weken wordt er weer peutergym gegeven door de sportcoach van Zonnekinderen, Tom Bisselink. Dit 
zal na de meivakantie starten. De peutergym start elke keer om 8.45u en duurt tot ongeveer 9.30u. Deelname is 
geheel gratis en voor iedereen! (dus ook wanneer uw peuter niet op vrijdag  naar onze peutergroep gaat/wellicht 
nog helemaal niet naar de peuteropvang komt mag u/opa/oma samen met uw peuter komen)  
 
Data peutergym: 10 en 17 mei. Aanvang 8.45u .  
 
Sportdag 24 mei groep 5 t/m 8 
Alle ouders die zich hebben opgegeven om tijdens de sportdag een team te begeleiden wor-
den ingedeeld. Fijn dat er zo veel ouders zijn die een team willen begeleiden. In de week 
van de sportdag ontvangt u  
de benodigde informatie. 
 
De rode loper gaat uit!  
(periode van 20 april tot en met 17 mei 2019)  

Daan de Bruin, Chloë van Dalen en Vesper vd Veen  komen de komende periode over de rode loper naar de kleuter-
groep. We wensen Daan, Chloë en Vesper een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op de basisschool.  

 

De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van al deze kinderen! 

 
 
Sportdag voor groep 1 t/m 4 (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
Op vrijdag 24 mei is er , ook voor de onderbouwgroepen, weer een sportdag! We gaan die dag sportieve spellen 
doen!  Zorg voor sportieve kleding en makkelijke schoenen (geen slippers). De kinderen gaan in groepjes de spellen 
spelen onder begeleiding van ouders. 
 
Wie wil ons komen helpen? Inschrijven kan op de formulieren bij de klasdeur. 
 
Schoolreisjes 
In de voorgaande nieuwsbrieven is er informatie gegeven over de schoolreisjes die op  6 juni zullen plaatsvinden. 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de informatie nog een keertje op een rijtje. We willen u verzoeken om de 
bedragen voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer: NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool 
De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). Graag voornaam en achternaam vermelden.  
 
 

Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijn weekend én een fijne meivakantie! 
 
Hartelijke groet, Stefan de Jonge 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Peutergroep-brief_fotograaf.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/schoolreisjes.pdf

