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Geachte ouders/verzorgers, 
De eerste weken zitten er alweer op.  We hebben een fijne start gemaakt. De eerste 
twee weken is in alle groepen gewerkt aan het leren kennen van elkaar en de nieuwe juf 
of meester. Groepsvorming dus, werken aan goede relaties in de groep door middel van 
allerlei werkvormen/spelletjes. 
 
ANWB Streetwise 

Op dinsdag 27 september komt er een verkeersprogramma bij ons op school.  
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met  
praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.  
 

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 

In Toet toet leert groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen 
het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met 
het kinderzitje.  
 

Tijdens Blik en klik leert groep 2/3, 3, 4A, 4B in de gymzaal over veilig oversteken. Het 
belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto 
wordt geoefend met een gele elektroauto.  
 

Hallo auto leert groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd 
op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mo-
gen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoel-
verhoger komt in deze les aan bod. 
 

Trapvaardig, Groep 7A, 7B en 8 oefenen hun praktische fietsvaardigheid. Er wordt ge-
fietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze 
met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen 
naar de middelbare school. 
 

Daarnaast is er de iCheckbox, waarmee een simpele maar doelmatige indicatieve oog-
meting uitgevoerd wordt. De iCheckbox is speciaal ontwikkeld voor ANWB Streetwise en 
is een vast onderdeel van Blik en klik. Daarnaast worden er boxen uitgedeeld voor de 
groepen 5 t/m 8, waarmee de leerkracht zelf in de les de oogmeting kan uitvoeren. 
 

NB:  
-Voor de groepen 2/3, 3, 4A en 4B vindt het programma plaats in De Nieuwhof  
(gymzaal). Groep 3 van juf Maaike en juf Manon wordt dinsdag  27 september om 8.30u 
bij de gymzaal verwacht (dus niet op school).  Zij starten om 8.30u namelijk met het pro-
gramma Blik en Klik. De kinderen van groep 2/3 eindigen 27 september om 14.45u bij de 
Nieuwhof en kunnen daar opgehaald worden door ouders/verzorgers . Het vervoer van 
en naar school wordt verder met ouders geregeld voor deze groepen. Daarover ontvan-
gen de ouders van deze betreffende groepen nog een parrobericht volgende week. 
 
Ouderhulp brieven  

Via het onderstaande digitale formulier (klik op de link hieronder om te bekijken) inven-
tariseren we de ouderhulp voor het schooljaar 2022-2023.  
 
Bij ouderhulp kunt u bijvoorbeeld denken aan hulp bij de diverse atelierrondes/ hulp bij 
de luizenwerkgroep enz. Ook willen we middels dit formulier enkele vragen stellen die 
voor onze administratie van belang zijn.  
Deze vragen heeft u wellicht kort- of langer geleden ingevuld op het inschrijfformulier, 
maar willen we graag weer up to date maken. Alvast veel dank voor het invullen,  
 

 

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 1 

Agenda 

-Maandag 19 september 
 -Parro gespreksplanner  m.b.t. de start
 gesprekken wordt opengezet voor  
 ouders met meerdere kinderen op school 
 (voorrang) 
-Dinsdag 20 september 
 -Parro gespreksplanner m.b.t. de start
 gesprekken wordt opengezet voor alle 
 ouders.  
-Dinsdag 27 september 
 -ANWB streetwise 
-Donderdag 29 september 
 -Startgesprekken gr.1-8  
 (zie nadere info in deze nieuwsbrief) 
-Vrijdag 30 september 
 -Nieuwsbrief 2 wordt verstuurd 
 -Laatste datum, invullen  
 digitale ouderhulpformulieren  
 (zie deze nieuwsbrief voor nadere  
 informatie) 

 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Dinsdag 4 oktober 
 -Startgesprekken gr. 1-8 
 (zie nadere info in deze nieuwsbrief) 
-Vrijdag 7 oktober 
 -Openingsviering 22-23  
 (voor de kinderen) 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Zeg ik stop, hou dan op!”. De week erna is dat: 
“In de klas, in de hal zachtjes praten overal.” 

 
Bijlagen nieuwsbrief-01 
-Geen   
 
Vaste bijlagen 22-23: (klik om te bekijken) 
-Jaarkalender 2022-2023 
-Algemene informatie 2022-2023 
-Groepsboekje groep 1-2 
-Groepsboekje groep 3 
-Groepsboekje groep 4 
-Groepsboekje groep 5 
-Groepsboekje groep 6 
-Groepsboekje groep 7 
-Groepsboekje groep 8  

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022-2023_v2_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Algemene_tekst_2022-2023_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_1-2_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_3_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_4_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_5_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_6_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_7_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_8_versie_22-23-def.pdf


II  

 

PS: Wanneer u meerdere kinderen op school heeft, hoeft u uiteraard maar bij één van uw kin-
deren het formulier in te vullen. Hartelijke groet, Stefan de Jonge IKC De Brug KLIK OP DEZE LINK 
OM TE BEKIJKEN EN IN TE VULLEN:  

 

De ouderhulp formulieren staan nog tot en met vrijdag 30 september ‘open’ om in te vullen. 
Hieronder vindt u de linkjes naar de formulieren per groep nog eens op een rijtje. Wanneer u 
meerdere kinderen in diverse groepen heeft hoeft u natuurlijk maar 1 formulier in te vullen. 

Groep 1-2A 
Groep 1-2B 
Groep 1-2C 
Groep 2-3 
Groep 3 
Groep 4A 
Groep 4B 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7A 
Groep 7B 
Groep 8 
 
Startgesprekken groep 1 t/m 8 
Zoals u op onze jaarkalender heeft zien staan, zijn er op 29 september  en 4 oktober  
‘kennismakingsgesprekken’ gepland. Vanaf nu noemen we deze gesprekken “Startgesprekken”   
 
Wat staat centraal bij de startgesprekken 
Aan het begin van ieder schooljaar voeren wij ‘startgesprekken’ waarbij wij de rollen omdraaien. 
Voor een goed begrip én een goede begeleiding van uw kind, vinden wij het namelijk heel be-
langrijk om van u onder andere te horen hoe u uw kind ziet. Waar bent u trots op? Maar 
ook: wat verwacht u van ons als leerkrachten/school als het gaat om de begeleiding van uw 
kind? Om het een beetje te kunnen stroomlijnen, ontvangt u volgende week een vragenlijst op 
papier. U kunt deze vragen als richtlijn gebruiken om het gesprek aan te gaan. 
 
Zoals u inmiddels gewend bent loopt de uitnodiging voor deze gesprekken via Parro.  
U ontvangt volgende week een pushbericht via Parro waarmee u zelf de inschrijving voor uw 
zoon(s) en/of dochter(s) kunt regelen op de opengestelde dagdelen. We zorgen ervoor dat ou-
ders met meerdere kinderen op school voorrang krijgen bij het inplannen. Dit omdat zij er dan 
voor kunnen zorgen dat gesprekken van de verschillende kinderen op elkaar aansluiten. Vanaf 
dinsdagmorgen wordt de planning ook opengezet voor ouders met één leerling op school. 

 
De rode loper gaat uit! 
periode  tot en met 30 september 

Deze periode starten Adam Edriss, Maha Shatara, Dorus Geenacker, Bob Driesprong, Cesar Drie-
sprong,  Dano Paape, Stef Deckers, Lynn Hesse, Lars Teunissen en Mare Wigman bij ons op de 
basisschool. 
In onze peutergroep zijn  Abbey te Witt, Bruno Driesprong, Daisy Jean Bloem en Michelle Prins 
gestart. We wensen alle kinderen een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC.  De 
rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van al deze 
kinderen! 

 

Nieuws van de BSO en het KDV 

In de peutergroep zijn ook alle kinderen weer terug van vakantie. We zijn begonnen met aapjes 

te maken voor in de hal. We spelen met de knuffel aapjes, zingen liedjes.  Straks hangen alle 

aapjes gezellig in de hal.   

Jarigen 10-09-22 t/m 30-09-2022 

Sept Jarigen Groep 

10 Robin van der Nat  2-3 

11 Mare Wigman  1-2C 

13 Colin Bierhuis  7B 

14 Fleur van Aggelen  1-2B 

14 Mila Scheltinga  6 

18 Vera den Braven  5 

18 Juul Wieleman  7A 

19 Joy Milton  4B 

21 Fayenne Siebenhel- 6 

22 Lisa Rering  8 

24 Liv Robben  6 

24 
Vaylinn Siebenhel-
ler  

1-2B 

25 Puck Arends  7B 

25 Julian Bouwmeister  7A 

26 Fenne Bosveld  5 

26 Thijs van Onna  4A 

27 Lotte Adriaensen  4A 

29 
Lilly van Appel-
doorn  

5 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpURThISkpRTFBRVFNRV0hEVzNOVEpYRFYwSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUMkY0OUZYNkxHUDhCQ0ZBTFJBSkxHUUYwVS4u
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=nl-NL&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUNkpZSTBNN0ZGRVBBSk9EWlI0TEtEWkdNUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUNFpaWjdaR1IyNE1LT0w3TkRETUFESzFCTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUOVY5OUZGWlAyV0FVVlZZWUJXNFRJNklaRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpURFM3WkFEUTRQTEtJWlVJNEY2UVFVVjJQSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpURDRJWEpLSUtLVVdRWUVRQldMQTZST0dVMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUMzFQUFc5V1FDVFZGTktUNTdOOEtPOFNKSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUNjJOU1Y0RFBKQ0JMRUY2UkRORk5WSzBLRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUMUZBNk83U1gzUzk5UFNaUUhWN1FGRFpOUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUREtUNlhGMEZNOEs4Mk5YRkFWNVpZQUpIUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpURTVQV0s0WDJQQ0o5TUQ3UjRVQ1NQTzk4Si4u
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Van beleid naar praktijk: De overdracht 

Naar aanleiding van de ouderpanelgesprekken die we alweer enige tijd geleden hebben georganiseerd 
zijn er destijds een aantal communicatiepunten geformuleerd die we middels deze rubriek (van beleid 
naar praktijk) in onze nieuwsbrieven aan de orde hebben gesteld én nog zullen stellen. Deze keer het 
onderwerp: ‘De overdracht’ 

 
De overdracht; hoe werkt dat?  

Uw kind is net na de vakantie weer gestart. Misschien in een nieuwe groep of voor het eerst op school. Om die start fijn te 
laten verlopen, maken we gebruik van een overdracht. We vertellen u hier hoe die overdracht eruit ziet en welke vormen er 
zijn.  
 

Starten in groep 1 

Wanneer een kind voor het eerst op school komt, vindt er met ouders altijd een intake plaats. Hierin draagt u als ouder alle 
belangrijke informatie over uw kind over aan de leerkracht. Wanneer een kind op een kinderdagverblijf is geweest, worden 
gegevens over de ontwikkeling ook overgedragen aan school, altijd na toestemming van de ouder. In de onderbouw werken 
wij met de ontwikkelingslijnen van KIJK. Wanneer de kinderopvang hetzelfde systeem gebruikt, worden de gegevens ook digi-
taal gedeeld met school om zo de ontwikkeling zonder onderbrekingen te kunnen volgen.  

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat we de kinderen graag ondersteunen waar dit nodig is, oa door hulp, door herhaling, nabij-
heid of bv uitdaging. Om goed af te kunnen stemmen op de kinderen is het voor leerkrachten belangrijk te weten wat een kind 
nodig heeft op school.  

Vaak delen we deze informatie schriftelijk. Soms maken we gebruik van een warme overdracht, dit betekent dat ouders, leer-
kracht en pedagogisch medewerker elkaar ontmoeten en samen de ontwikkeling van het kind bespreken voordat het kind 
start in groep 1.  
 

Starten in een nieuwe groep 

Na de vakantie komt een kind vaak bij een nieuwe leerkracht in de groep. De oude leerkracht weet na een jaar goed hoe het 
kind zich ontwikkelt, hoe het kind leert en welke aanpak goed werkt. Ook weet de leerkracht hoe de dynamiek in de groep is 
geweest, wat de groep fijn vindt in werk en spel. Deze informatie wordt met de volgende leerkracht gedeeld. Dit gebeurt eerst 
schriftelijk. Dit gaat dan bijvoorbeeld over extra uitleg bij rekenen of taal, wie heeft er allergieën, wie kan na een korte uitleg 
zelfstandig aan het werk, bij wie is gehoor of zicht een aandachtspunt, wie heeft logopedie, welke leerling heeft begeleiding 
nodig bij het buiten spelen, is er een lopend of afgerond onderzoek bij dit kind, wie heeft een overlijden meegemaakt met veel 
impact op kind of gezin. Dus het gaat over leren, ontwikkeling en welbevinden.  

Daarna maken de leerkrachten een afspraak, waarin de ontvangende leerkracht verdiepingsvragen stelt over de nieuwe klas 
en er doorgepraat kan worden. Dit allemaal voordat het nieuwe jaar start.  

Soms is het fijn, wanneer een kind heel specifieke behoeften heeft, om ook een warme overdracht met de ouders erbij te plan-
nen. Dit gesprek vindt plaats aan het eind van het schooljaar of in de eerste weken. Dit helpt om op school zo goed mogelijk af 
te stemmen op het kind. Ook het kennismakingsgesprek. waar u als ouders allemaal voor uitgenodigd wordt, draagt bij aan 
een goede overdracht en start van uw kind in de nieuwe klas.  
 

Naar het voortgezet onderwijs 

Wanneer uw kind de overstap maakt naar het voortgezet onderwijs vindt de overdracht plaats via een onderwijskundig rap-
port. 
Dit rapport wordt door de leerkrachten van groep 8 ingevuld en vervolgens met de ouders gedeeld. 

Tijdens het definitieve adviesgesprek wordt het onderwijskundig rapport besproken en in samenspraak aangepast. Vervolgens 
zetten de ouders, de leerling en de leerkrachten een handtekening op het toestemmingsformulier om alle informatie met de 
nieuwe school te delen. 

 

Op het onderwijskundig rapport is het ook mogelijk om aan te geven of er behoefte is aan een warme overdracht. Bij het 
voortgezet onderwijs houdt dit in dat de leerkracht(en) van groep 8 voor de herfstvakantie een gesprek hebben met de men-
tor(en) van de leerling om samen te bespreken hoe de start is geweest en de vragen van de mentor(en) te bespreken die er 
wellicht na een aantal weken zijn. 

 
Op onze website is er een knop aangemaakt om de inmiddels uitgewerkte communicatiepunten op een rijtje te zetten. U kunt 
via de onderstaande link de uitwerkingen nog eens bekijken.  

https://www.ikc-debrug.nl/van-beleid-naar-praktijk/ 
 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/van-beleid-naar-praktijk/
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Jantje Beton loterij (herhaling bericht Parro) 
Op woensdag 14 september was het zover: De Jantje Beton actie is van start gegaan (kinderen vanaf groep 5, kinderen van 
groep 4 mogen in overleg ook meedoen)  Samen met tienduizenden kinderen in heel Nederland komt onze school in actie voor 
spelen op en rondom school. Wij vertellen u via dit bericht graag meer over deze actie. Ook vindt u hier de informatie die u als 
ouder of verzorger nodig heeft om uw kind te helpen herinneren aan de belangrijkste onderdelen van de Jantje Beton Loterij.  

 

50% voor de school, 50% voor jantje Beton  
Van 14 t/m 28 september zamelt uw kind geld in met de verkoop van loten. Ieder verkocht lot levert 3 euro op. Daarvan gaat 
1,50 euro naar de school voor spelen op het schoolplein. Jantje Beton komt op voor kinderen die opgroeien in een verarmde 
speelomgeving. Voor deze kinderen is buitenspelen helaas niet zo vanzelfsprekend. Meestal is er niet genoeg plek om te spe-
len, is de straat onveilig of is de speelplek saai of verouderd. Met de helft van de opbrengst zorgt Jantje Beton voor speelmoge-
lijkheden die deze kinderen zo hard nodig hebben. Zodat ook zij vrij en avontuurlijk kunnen buitenspelen in hun eigen buurt. 
De materialen en nadere uitleg krijgen de kinderen komende week mee naar huis. Wij wensen alle kinderen veel succes en 
plezier met de Jantje Beton loterij.  
 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 


